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RESUMO 

A indústria têxtil é considerada como uma das atividades mais poluidoras de todos os processos 

industriais, devido ao elevado volume e variação de composição de seus efluentes. Diante desse 

contexto, o presente trabalho avaliou o uso da tecnologia de eletrocoagulação com corrente 

direta pulsada de modo a tratar e reaproveitar a água proveniente do pós-tingimento de fios de 

algodão gerados na indústria têxtil. Foram realizadas experimentações usando delineamento 

fatorial Box-Behnken utilizando efluente real, a fim de determinar quais fatores foram mais 

relevantes para a remoção dos corantes presentes no efluente aquoso. Os experimentos 

realizados foram desenvolvidos num reator de eletrocoagulação-flotação (ECF) construído em 

acrílico, operando em batelada, com dimensões de 60,0 cm de altura e 10,0 cm de diâmetro, 

resultando num volume total útil de 4,710 cm
3
. O delineamento Box-Behnken mostrou ser uma 

ferramenta importante para avaliarmos o efeito dos fatores principais (pH, velocidade de 

agitação e frequência) e suas interações no processo de descoloração do efluente têxtil real. Os 

percentuais de remoção de cor variaram entre 52,76 – 95,24 %, com destaque para o 

experimento 16 que obteve os maiores percentuais de remoção nas condições experimentais 

(pH 7, frequência 1400 Hz, agitação de 800 rpm).  Esse estudo proporcionou o 

desenvolvimento de modelos matemáticos que poderão auxiliar na previsibilidade do processo 

de remoção de cor do efluente têxtil, considerando o intervalo dos níveis estudados. Os 

resultados de caracterização dos resíduos do processo eletrolítico registraram ainda a presença 

elevada de carga de matéria orgânica, cloreto de sódio. Os resultados obtidos no estudo em 

escala laboratorial apontam que o processo de eletrocoagulação/floculação apresenta elevado 

potencial para ser aplicado em escala piloto. A utilização do processo eletrolítico com corrente 

direta pulsada proporcionou a redução dos custos energéticos acima de 50%, possibilitando a 

utilização da tecnologia na indústria têxtil. No estudo realizado na unidade de tratamento piloto 

foi obtida uma eficiência de 90% de remoção de cor do efluente proveniente da etapa de 

tingimento.  

 

Palavras- chave: Setor têxtil. Eletrocoagulação. Corrente direta pulsada. Delineamento Box-

Behnken. unidade de tratamento piloto. 
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ABSTRACT 

The textile industry is considered as one of the most polluting activities of all industrial 

processes, due to the high volume and composition variation of its effluents. In this context, the 

present study evaluated the use of electrocoagulation technology with pulsed direct current in 

order to treat and reuse water from the post-dyeing of cotton yarns generated in the textile 

industry. Experiments were carried out using Box-Behnken factorial design using real effluent, 

in order to determine which factors were most relevant for the removal of the dyes present in 

the aqueous effluent. The experiments were carried out in an electrocoagulation-flotation (ECF) 

reactor built in acrylic, operating in batch, with dimensions of 60.0 cm in height and 10.0 cm in 

diameter, resulting in a total useful volume of 4.710 cm3. The Box-Behnken design proved to 

be an important tool to evaluate the effect of the main factors (pH, agitation speed and 

frequency) and their interactions in the process of discoloration of the actual textile effluent. 

The color removal percentages ranged from 52.76 - 95.24%, with highlight to experiment 16, 

which obtained the highest percentages of removal in the experimental conditions (pH 7, 

frequency 1400 Hz, agitation of 800 rpm). This study provided the development of 

mathematical models that could help predict the process of color removal of the textile effluent, 

considering the range of levels studied. The results of characterization of the residues of the 

electrolytic process also registered the high presence of organic matter loading, sodium 

chloride. The results obtained in the laboratory scale study indicate that the electrocoagulation / 

flocculation process presents a high potential to be applied in a pilot scale. The use of the 

electrolytic process with pulsed direct current allowed the reduction of energy costs above 

50%, making possible the use of technology in the textile industry. In the study carried out in 

the pilot treatment unit, a 90% efficiency of color removal of the effluent from the dyeing step 

was obtained. 

 

Keywords: Textile sector. Electrocoagulation. Direct pulsed current. Box-Behnken design. 

Pilot treatment unit. 
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria têxtil em sua amplitude é composta por várias etapas produtivas inter-

relacionadas. O produto final de cada uma dessas fases é a matéria-prima da fase seguinte, o 

que denota a cadeia têxtil um caráter bastante diversificado, sendo cada setor composto por 

um grande número de segmentos diferenciados, com dinâmicas e estruturas físicas próprias. 

Neste contexto a produção e posterior confecção de artefatos têxteis tem sido o marco 

fundamental para a indústria têxtil. Essa necessidade, quase que obrigatória, força o setor 

têxtil a se desenvolver rapidamente ao longo dos anos, de acordo com o aumento da 

população e dos padrões atuais de vida. Desta maneira, a indústria têxtil tomou seu papel 

como um dos maiores mercados de exportação e importação de vários países.  

O setor têxtil é considerado a segunda maior necessidade da humanidade após a 

alimentação, entretanto é uma das atividades mais poluidoras de todos os setores industriais, 

devido ao elevado volume e variação de composição de seus efluentes (VANDEVIVERE et 

al., 1998). Os processos de tingimento e acabamento, chamados processos úmidos, são, 

talvez, as fases mais importantes nos processos envolvidos na fabricação de produtos têxteis e 

tem como objetivo agregar valor ao tecido em termos de aparência, durabilidade e 

manutenção de acordo com as necessidades dos consumidores. Entretanto, estes processos são 

responsáveis por tornar a indústria têxtil um setor de intenso consumo de água e produtos 

químicos, gerando efluentes com ampla complexidade. 

Os efluentes têxteis caracterizam-se por serem altamente coloridos, devido à 

presença de compostos químicos (corantes) que não se fixam na fibra durante o processo 

de tingimento, além disso, possuem uma grande quantidade de sólidos suspensos, pH 

altamente flutuante, temperatura elevada, demanda química de oxigênio (DQO) elevada 

e considerável quantidade de metais pesados (Cr, Ni e Cu) (ARAÚJO et al., 2006). 

Estima-se que cerca de 1 a 15 % dos corantes utilizados pelas indústrias têxteis são 

perdidos durante o processo de tingimento e lançados como efluente (GALINDO et al., 

2001). 

A grande dificuldade no tratamento dos efluentes têxteis deve-se, principalmente, 

à presença de compostos contaminantes bastante estáveis e resistentes a biodegradação, 

resultado das diversificações aventadas da produção. Entretanto, são ao mesmo tempo 

extremamente solúveis em água. Isto permite, além da contaminação das águas da superfície, 

a penetração no solo, colocando em risco os lençóis freáticos. Em consequência, os 
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contaminantes gerados em processos industriais têm concentrado boa parte das preocupações 

ambientais.  

Acrescenta-se também, à grande variedade de contaminantes presentes nas águas 

da estação de tratamento de efluente, incluindo diferentes classes químicas de corantes, o que 

complica ainda mais a eficiência do tratamento com o objetivo de reuso das águas residuárias. 

Desta maneira, estrategicamente, se torna bastante atrativo segregar as águas de tingimento e 

de lavagem das diferentes etapas do processo produtivo para realização de tratamento 

diferencial com o intuito de reuso. 

Existem diversas tecnologias para tratamento de efluentes têxteis, porém a 

maioria dos processos tradicionais (filtração, coagulação, flotação), possui baixa 

eficiência na remoção de corantes dissolvidos, pois, boa parte deles são bastante solúveis 

em água. Devido a esta limitação surge a necessidade de aplicação de tecnologias mais 

efetivas, dentre elas destacam-se os processos oxidativos avançados (POA) que se 

baseiam na geração de radicais hidroxila que são espécies altamente oxidantes, podendo 

decompor compostos químicos de maneira rápida e não seletiva conduzindo a 

mineralização parcial ou completa dos contaminantes (ALMEIDA et al., 2004;  

ARAÚJO et al., 2006).  

Dentre os vários tipos de POAs, os processos eletrolíticos têm se destacado 

devido a sua grande eficiência na remoção de poluentes orgânicos dissolvidos ou 

suspensos. Essa eficiência se dá pelos mecanismos envolvidos no processo eletrolítico: 

oxidação, coagulação e flotação. A inclusão do processo eletroquímico como um tipo de 

POA é devido ao uso de eletrodos inertes durante o tratamento eletrolítico, como por 

exemplo, os eletrodos de BDD (Diamante dopado com boro), Pt/Ti, RuO2/TiO2, IrO2-

Ta2O5, Ti/PbO2, Ti/SnO2-Sb2O5, pois, estes são capazes de produzir radicais hidroxilas.  

Diante do que se tem reportado na literatura constata-se que não exista uma 

tecnologia única capaz de remover todos os contaminantes de um corpo hídrico numa única 

etapa de tratamento, portanto, a combinação de técnicas (eletrocoagulação/flotação; 

eletrocoagulação/flotação/ozônio; eletrocoagulação/eletrooxidação) proporciona a obtenção 

de maiores eficiências do que se usadas isoladamente. Técnicas híbridas empregam a 

combinação de várias técnicas de oxidação que resultam na geração eficiente de radicais 

hidroxilas e outros potenciais oxidantes para o tratamento de efluentes.  

Esse trabalho foi desenvolvido com o intuito de solucionar um problema de uma 

indústria têxtil local, e pode ser resumido como uma série de estratégias tecnológicas 
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inovadoras que minimizam a emissão de poluentes, pois, cria alternativas para que estes sejam 

reutilizados no próprio processo produtivo. Diante desse contexto surgiu o interesse no tema 

de investigação aqui apresentado, o qual visa avaliar o uso dos processos eletrolíticos de 

modo a tratar e reaproveitar a água proveniente do pós-tingimento de fios de algodão gerados 

na indústria têxtil no seu processo produtivo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Investigar a eficiência de técnicas híbridas, tais como a eletrocoagulação/oxidação 

por corrente direta pulsada na clarificação de efluentes têxteis sintéticos e reais visando o 

reuso no próprio processo produtivo.  

2.2. Objetivos específicos 

 Construir e operar o reator de batelada em escala laboratorial tratando efluente 

têxtil sintético e real; 

 Avaliar o uso de eletrodos de alumínio e aço inox no processo de 

eletrocoagulação; 

 Realizar planejamentos fatoriais para os estudos com os efluentes sintético e real, 

a fim de detectar quais parâmetros são mais significativos no processo utilizando 

como resposta à remoção de cor, para tal foram utilizados o planejamento 

fracionário e Box- Behnken. 

 Avaliar o comportamento dos parâmetros físico-químicos (cor, turbidez, pH, 

condutividade, ORP e temperatura) no processo de eletrocoagulação. 

 Avaliar a cinética de descoloração para os estudos com efluente sintético e real. 

 Comparar a eficiência de remoção de cor do processo de eletrocoagulação por 

corrente contínua versus a corrente direta pulsada; 

 Avaliar o consumo energético do processo eletrolítico em escala laboratorial. 

 Caracterizar os eletrodos e resíduos do processo eletrolítico utilizando as técnicas 

de Espectroscopia no Infravermelho, Microscopia Eletrônica de Varredura, 

Fluorescência de Raios-X, Difração de Raios-X e Análises Termogravimétricas. 

 Aplicar o processo de eletrocoagulação/oxidação em escala piloto tratando 

efluente real; 

 Avaliar a eficiência e influência do processo de eletrocoagulação/oxidação nos 

parâmetros físico-químicos utilizando efluente real na escala piloto. 

 Avaliar o efeito da aplicação associada das tecnologias (processo eletrolítico e 

ozônio) na escala piloto. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1   A Indústria Têxtil 

As primeiras indústrias têxteis brasileiras foram implantadas em 1850. Num 

processo contínuo de evolução da tecnologia, completou mais de 150 anos todos os 

segmentos que compõem a cadeia produtiva têxtil, constatando sua importância econômica e 

social (D` OCA et al., 2007).  

A indústria têxtil em sua amplitude é composta por várias etapas produtivas inter-

relacionadas. O produto final de cada uma dessas fases é a matéria-prima da fase seguinte, o 

que denota a cadeia têxtil um caráter bastante diversificado, sendo cada setor composto por 

um grande número de segmentos diferenciados, com dinâmicas, estruturas físicas próprias. 

Neste contexto a produção e posterior confecção de artefatos têxteis tem sido o marco 

fundamental para a indústria têxtil. Essa necessidade, quase que obrigatória, força o setor 

têxtil a se desenvolver mais rapidamente ao longo dos anos, de acordo com o aumento da 

população e dos padrões atuais.  

Desta maneira, a indústria têxtil tomou seu papel como um dos maiores mercados 

de exportação e importação de vários países, sendo responsável atualmente por grande parte 

da economia dos países desenvolvidos e principal atividade econômica de alguns países em 

desenvolvimento. Desde 1950 a indústria têxtil apresentou grande evolução tecnológica, 

devido à incorporação e inovação nos produtos químicos, emprego de novas tecnologias no 

processo produtivo e desenvolvimento de novos produtos (UEDA, 2006). O setor têxtil 

propiciou a criação de outras indústrias que compreendem máquinas têxteis, fibras artificiais e 

sintéticas, embalagens e corantes que favorecem a atividade agrícola, a lavoura e pecuária 

ovina (FORGIARINI, 2006). 

A indústria têxtil brasileira, em especial, a do Nordeste produz 

predominantemente fios, tecidos e malhas de fibras naturais, particularmente o algodão. O 

Ceará é o estado do Nordeste que mais tem atraído indústrias têxteis, evidenciando a 

importância do setor, pois é destacado pelo segmento de fiação (VIANA, 2005). As 

indústrias têxteis têm seu processo produtivo muito variado, ou seja, algumas podem ter 

todas as etapas do processo (fiação, tecelagem e beneficiamento), outras podem ter 

apenas um dos processos (somente fiação, somente tecelagem, somente beneficiamento 

ou somente fiação e tecelagem etc). As etapas do processo de tingimento de fios de algodão 

para fabricação de redes de dormir são apresentadas a seguir: 
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Figura 1- Etapas do processo de tingimentos de fios de algodão para fabricação de 

redes de dormir. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Embora a indústria têxtil se apresente como um setor que promova o crescimento 

de uma nação, principalmente estando ela num processo de desenvolvimento, como é o caso 

do Brasil, deve-se tomar cuidado com os danos que podem ser provocados pelo descarte 

inadequado dos seus resíduos, pois, esses podem causar alterações, de forma irreversível, no 

meio ambiente. A natureza consegue degradar algumas substâncias químicas que são lançadas 

no meio ambiente, entretanto, ela só apresenta uma boa eficiência de degradação se as 

mesmas forem provenientes de um processo natural, ou seja, substâncias que são produzidas 

sinteticamente a natureza não consegue degradar. Os corantes sintéticos ganharam 

notoriedade devido as suas características vantajosas em relação a sua eficiência, pois, 

apresentam propriedades como: estabilidade à luz, distribuição uniforme, alto grau de fixação 

e resistência ao processo de lavagem. Atualmente há mais de 10.000 diferentes corantes 

disponíveis para o tingimento e estampagem de artigos têxteis. No próximo tópico vamos 

abordar as classes de corantes mais usadas na indústria têxtil. 
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3.2. Corantes utilizados nas indústrias têxteis  

O Brasil sempre teve uma posição de destaque na produção de corantes desde o 

seu o descobrimento. A madeira do Pau-Brasil, muito explorada na época, foi fonte natural 

importante do corante avermelhado. No século XIX, o Brasil também foi um dos mais 

importantes produtores de índigo natural (extraído da Indigofera tinctoria) (GUARATINI et 

al., 2000).  

Antes de 1850, os corantes utilizados nos processos fabris eram provenientes de 

fontes naturais (animal e vegetal), e as suas características não proporcionavam eficiências 

satisfatórias, como baixa resistência a luz e ao processo de lavagem. Essas deficiências 

apresentadas pelos corantes naturais motivaram o desenvolvimento dos corantes sintéticos.  

Os corantes sintéticos são compostos orgânicos que se fixam à fibra, e devido ao 

seu grupo cromóforo proporcionam coloração à fibra (UEDA, 2006). Segundo Carreira 

(2006), as principais características que os corantes sintéticos apresentam são: estabilidade à 

luz, distribuição uniforme, alto grau de fixação e resistência ao processo de lavagem. 

O primeiro corante sintético com significância técnica foi descoberto por William 

H. Perkin em 1856, através de tentativas de produzir a quinina. Este corante foi denominado 

de malveina por causa de sua tonalidade lilás (mauve em inglês). Posteriormente Perkin 

fundou a primeira fábrica para a produção de corantes sintéticos (GOMES, Luana, 2009).  

Os corantes são bastante empregados para diversas finalidades, além da indústria 

têxtil são também utilizados como aditivos em alimentos, na indústria farmacêutica, de 

cosméticos e artefatos de couro e plástico. No setor têxtil é usado no processo de tingimento 

que consiste na aplicação de corantes aos substratos têxteis objetivando a modificação da sua 

cor original (ALCÂNTARA et al., 1996). Os corantes caracterizam-se quimicamente por dois 

componentes: o grupo cromóforo, responsável pela cor, e o grupo funcional, que se liga às 

fibras do tecido (DURÁN et al., 2000).  

Os cromóforos mais importantes são o azo (-N=N-), a carbonila (-C=O), o meteno 

(-CH=), o nitro (=NO2) e os grupos quinóides. Os auxocromos mais importantes são os 

grupos amina (-NH3), carboxila (-COOH), sulfonato (-SO3H) e hidroxila (-OH) (DOS 

SANTOS et al., 2007). 

Nos processos fabris, uma parcela do corante é perdida e provoca graves 

problemas ambientais (TANAKA et al., 2000). A presença dos corantes nos efluentes têxteis 
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produzem elevadas colorações, mesmo em baixas concentrações, onde o parâmetro cor é 

considerado bastante importante sob o ponto de vista estético em tratamento de efluentes. 

As escolhas dos corantes a serem utilizados na indústria têxtil vão depender do 

tipo de fibra têxtil, ou seja, para cada tipo de fibra existe um grupo de corante especifico, 

objetivando uma maior fixação do corante. Quanto às propriedades tintoriais, as fibras têxteis 

classificam-se em: naturais que são extraídas diretamente da natureza (algodão, linho, lã, 

etc.); artificiais que são fibras naturais modificadas quimicamente (viscose e acetato); e 

sintéticas que são obtidas através de processos químicos da nafta do petróleo (poliamidas, 

poliéster, acrílicas e outros) (ANDRADE, 2003). 

Os corantes podem ser classificados de acordo com a estrutura molecular 

(azóicos, antraquinônicos, indigóides, etc) ou em termos de sua aplicação ao tipo de fibras 

(SOARES, 1998). Eles se ligam às fibras por adsorção, retenção mecânica, ligações iônicas 

ou covalentes (Tabela 1) (UEDA, 2006). 

Tabela 1 - Classificação de Corantes Têxteis, suas Associações com as Fibras e suas 

Respectivas Estimativas de Perdas em Efluentes. 

 

Tipo de corante Tipo de fixação e fibras de aplicação 

Estimativa de perda em 

efluentes (%) 

Ácido Ligações iônicas, nylon e lã 5-20 

Pré-metálicos Ligações iônicas, nylon e lã 2-10 

Diretos Ligações iônicas, algodão e viscose 5-30 

Básicos Ligações iônicas, fibras acrílicas 0-5 

Dispersos Impregnação coloidal e adsorção, 

poliéster, nylon, fibras acrílicas, acetato 

de celulose 

0-10 

Reativos Ligações covalentes, algodão, viscose e 

lã 

10-50 

Enxofre Precipitação do corante na fibra, algodão 

e viscose 

10-40 

Vat ou à Cuba Precipitação do corante na fibra, algodão 

e viscose 

5-20 

Azóico Precipitação do corante na fibra, algodão 

e viscose 

2-3 

Fonte: Adaptado de SANTANA (2010). 
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3.2.1.  Classificação dos corantes pela estrutura química 

Corantes Azóicos (Azo) 

São compostos coloridos insolúveis em água. Esses corantes apresentam 

tingimento com excelente padrão de fixação, elevada resistência à luz e umidade, e possuem 

bastante afinidade por fibras celulósicas (UEDA, 2006). Essa classe de corantes se caracteriza 

pela dupla ligação entre as moléculas de nitrogênio (-N=N-) que se unem aos grupos benzeno 

e naftaleno presentes na estrutura molecular do corante. A cor do corante azo é defina pelas 

ligações azo e estão associadas aos grupos cromóforos (ANDRADE, 2003). Os corantes azos 

são substâncias orgânicas sintéticas bastante utilizadas na indústria têxtil e em cartuchos de 

impressão, além de outras finalidades como a produção de medicamentos, brinquedos e 

alimentos (LUCAS et al., 2007). Na figura 2 está representada a estrutura química de um 

corante azo. 

 

Figura 2 - Estrutura química de um corante azo. 

 

                                          Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

Corantes Antraquinônicos 

Essa classe de corantes é considerada a mais importante após os corantes azos. 

Suas cores estão associadas ao núcleo antraquinona no qual é modificado pelo tipo, número e 

posições dos constituintes. Uma antraquinona não substituída apresenta uma cor amarelo 

claro e uma banda de absorção fraca em 405 nm. (GOMES, Luciano, 2009). Na figura 3 está 

representada a estrutura química de um corante antraquinônico. 
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Figura 3 - Estrutura química de um corante antraquinônicos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Corantes Indigóides 

São utilizados no tingimento de lã, linho e algodão a mais de cinco mil anos, 

sendo considerada uma das classes de corantes mais antigos (HUNGER, 2003). Esses 

corantes são produzidos a partir da extração do pigmento de cor azul da Indigofera tinctoria, 

conhecida como anileira. No século XIX o corante índigo sintético que foi produzido a partir 

da reação química do ácido acético com a anilina (GOMES, Luciano, 2009). Na figura 4 está 

representada a estrutura química de um corante indigóide. 

Figura 4 - Estrutura química de um corante indigóide. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

3.2.2. Classificação dos corantes pelo tipo de fixação à fibra 

Corantes Básicos 

São conhecidos como corantes catiônicos. São solúveis em água e possuem cor 

brilhante. São empregados basicamente para fibras sintéticas como acrílico, seda e lã, e em 

menor quantidade para fibras naturais. Contribuem para a alcalinização das estações de 

tratamento (ANDRADE, 2003). Na figura 5 está representada a estrutura química de um 

corante básico. 
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Figura 5 - Estrutura química de um corante básico. 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Corantes Ácidos 

São conhecidos como corantes aniônicos. A maior parte dos corantes ácidos são 

sais de ácido sulfônico. São solúveis em água, o grupo cromóforo é um ânion que geralmente 

tem de um a três grupos sulfônicos. Esses grupos têm a função de deixar o corante solúvel na 

água, também são responsáveis pelo método de aplicação do corante em fibras como lã, seda, 

e poliamida sintética (HUNGER, 2003). Caracterizam-se por uma estrutura química baseada em 

compostos azo, antraquinona, triarilmetano, azina, xanteno, ketonimina, nitro e nitroso, 

fornecendo uma ampla faixa de cor e de grau de fixação (UEDA, 2006). Na figura 6 está 

representada a estrutura química de um corante ácido. 

Figura 6 - Estrutura química de um corante ácido. 

 

        Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Corantes Diretos ou Substantivos 

São corantes aniônicos solúveis em água apresentando alta afinidade por fibras 

celulósicas, sendo retido por ligações de Van der Waals (UEDA, 2006). São constituídos de 
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sais de ácidos, podendo tingir em banho neutro, salino ou levemente alcalino as mais comuns 

fibras têxteis, com exceção do acetato, triacetato, acrílico e do poliéster. Na figura 7 está 

representada a estrutura química de um corante direto. 

Figura 7 - Estrutura química de um corante direto. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

Corantes Sulfurosos 

São insolúveis em água, esses corantes possuem macromoléculas com pontes de 

polissulfetos, apresentando boa fixação. Tornam-se solúveis através de uma pré- redução de 

ditionito de sódio. Todavia, esses corantes originam resíduos perigosos, tornando seu uso 

restrito. São bastante utilizados no tingimento de fibras celulósicas. Podem conferir diferentes 

cores, entre elas estão: marrom, preto, verde oliva, azul marinho. (UEDA, 2006; GOMES, 

Luciano, 2009). Na figura 8 está representada a estrutura química de um corante 

sulfuroso. 

Figura 8 - Estrutura química de um corante sulfuroso. 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Corantes a Cuba 

São corantes insolúveis em água baseados nas classes dos índigos, tioindigóides e 

antraquinóides. Possuem elevada afinidade por fibras celulósicas, podendo ser convertidos em 

compostos solúveis (forma leuco) por ação de um meio alcalino (NaOH) e agente redutor, 

como o ditionito de sódio. Apresentam excelentes propriedades de fixação. (GUARATINI et 

al., 2000; GOMES, Luana, 2009). Na figura 9 está representada a estrutura química de um 

corante a cuba. 

Figura 9 - Estrutura química de um corante a cuba. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Corantes Dispersos 

São denominados de corantes não-iônicos. Esses corantes são insolúveis em água, 

normalmente são aplicados em fibras sintéticas, como: acetato de celulose, nylon, polyester e 

poliacrilonitrila. Aderem-se com facilidade ao substrato devido à presença de agentes 

dispersantes de cadeias longas que dão estabilidade à suspensão do corante (GOMES, Luana, 

2009; GUARATINI et al., 2000). Na figura 10 está representada a estrutura química de 

um corante disperso. 

 

Figura 10 - Estrutura química de um corante disperso. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Corantes Reativos 

 

São compostos aniônicos solúveis em água. Esses corantes possuem um ou mais 

grupos reativos capazes de formarem ligações covalentes com um átomo de oxigênio, 

nitrogênio ou enxofre, de substratos como fibras celulósicas, fibras protéicas e poliamidas 

(SOARES, 1998). Os principais corantes reativos possuem como grupos cromóforos as 

funções azo e antraquinona e como grupos reativos os grupos clorotriazinila e 

sulfatoetilsulfonila. Apresentam excelente estabilidade comparada aos outros tipos de 

corantes. São compostos que possuem um grupo eletrofílico (reativo) que forma ligações 

covalentes com vários grupos presentes nas fibras, entre esses podemos citar: grupos hidroxila 

das fibras celulósicas, grupos amino, hidroxila e tióis das fibras protéicas e também com 

grupos amino das poliamidas (UEDA, 2006). 

Os corantes reativos podem ser subdivididos em subclasses no qual se 

enquadram os corantes remazóis. Esses corantes apresentam em sua estrutura um 

grupamento sulfato-etilsulfônico como substituinte característico onde é hidrolisado a 

vinil sulfônico, sendo posteriormente formada uma ligação covalente forte com uma 

amina livre ou outro grupo substituinte na fibra têxtil (GUARATINI et al., 2000). 

Atualmente os corantes reativos são os mais utilizados nos processos de 

tingimento. Cerca de 60% dos corantes do grupo azo são também classificados como 

reativos. Essa classe de corantes apresenta boas vantagens tais como: rapidez da reação 

de tingimento, solidez, estabilidade química, facilidade de operação e o baixo consumo 

de energia na aplicação contribuindo para a sua popularidade industrial. Entretanto, a 

taxa de fixação do corante nas fibras varia entre 60 a 90%, portanto grandes 

concentrações de corantes são perdidos durante o processo, sendo descartados nos 

efluentes (GOMES, Luana, 2009). A outra dificuldade é que esses corantes não são 

removidos por processos convencionais de tratamento (ANDRADE et al., 2009; 

CARNEIRO et al., 2004). Na figura 11 está representada a estrutura química de um 

corante reativo. 
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Figura 11- Estrutura química de um corante reativo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Corantes Mordentes 

 No grupo incluem-se muitos corantes naturais e sintéticos. O corante mordente se 

liga à fibra têxtil por meio de um mordente, o qual pode ser uma substância orgânica ou 

inorgânica. (ANDRADE, 2003). Na figura 12 está representada a estrutura química de um 

corante mordente. 

Figura 12- Estrutura química de um corante mordente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Corantes Solventes 

São insolúveis em água, apresentam baixa polaridade ou até mesmo nenhuma. 

Esses corantes são utilizados em tingimentos de plásticos, gasolina, lubrificantes, óleos e 

graxas (GOMES, Luciano, 2009). Na figura 13 está representada a estrutura química de 

um corante solvente. 
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Figura 13 - Estrutura química de um corante solvente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Corantes Pré-Metalizados  
 

Esses corantes são bastante utilizados em fibras protéicas e poliamidas. 

Caracterizam-se pela presença de um grupo hidroxila ou carboxila na posição orto em relação 

ao cromóforo azo, permitindo a formação de complexos com íons metálicos. Em 

contrapartida, a presença de altas concentrações de cromo metálico nos efluentes líquidos, 

torna a sua utilização uma desvantagem (UEDA, 2006). Na figura 14 está representada a 

estrutura química de um corante pré- metalizado. 

Figura 14 - Estrutura química de um corante pré- metalizado. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Corantes Branqueadores Ópticos  



São corantes que apresentam em sua estrutura grupos carboxílicos, azometino ou 

etilênicos conjugados a sistemas benzênicos, naftalênicos, pirênicos e anéis aromáticos. Esses 

corantes são utilizados para reduzir a aparência amarelada das fibras têxteis. Apresentam a 

característica de emitir luz por fluorescência na região de 430 a 440 nm quando excitados por 



17 

 

 

 

 

luz ultravioleta (UEDA, 2006). Na figura 15 está representada a estrutura química de um 

corante branqueador óptico. 

Figura 15 - Estrutura química de um corante branqueador óptico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

A produção de corantes no Brasil é restrita a poucas empresas, devido à 

características como: elevada competitividade, grande dependência de matérias- primas e 

tecnologias importadas (UEDA, 2006). Na Tabela 2 estão listadas as principais empresas 

produtoras de corantes no Brasil.  

 Tabela 2 - Empresas produtoras de corantes e pigmentos no Brasil.  

Fonte: Adaptado de UEDA (2006). 

3.3. Problemática dos Efluentes Têxteis 

O setor têxtil é considerado uma das atividades industriais mais importantes para a 

humanidade, entretanto é uma das mais poluidoras de todos os setores industriais, devido ao 

elevado volume e variação da composição de seus efluentes (VANDEVIVERE et al., 1998).  

Empresas   Tipo de Produto  

Bann  Corante à cuba. 

Basf  Corantes ácidos, básicos, diretos, dispersos, 

reativos, à cuba, solventes, pré-metalizados e 

pigmentos orgânicos. 

Bayer  Corantes ácidos, diretos e pré-metalizados. 

Brancotex  Corantes ácidos. 

Chimical  Corantes ácidos, básicos, diretos e pré-

metalizados. 

Ciba  Corantes ácidos, básicos, diretos, dispersos, 

reativos e pré-metalizados. 

Clariant  Corantes ácidos, básicos, diretos, dispersos, 

mordentes, reativos, sulfurosos, à cuba e pré-

metalizados. 

Dystar  Corantes ácidos, azóicos, dispersos e reativos. 

Enia  Corantes ácidos, azóicos, diretos, dispersos, 

reativos, sulfurosos, à cuba, solventes e pré-

metalizados. 
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Os processos de tingimento e acabamento, chamados processos úmidos, são, 

talvez, as fases mais importantes nos processos envolvidos na fabricação de produtos têxteis e 

tem como objetivo agregar valor ao tecido em termos de aparência, durabilidade e 

manutenção de acordo com as necessidades dos consumidores. Entretanto, estes processos são 

responsáveis por tornar a indústria têxtil um setor de intenso consumo de água e produtos 

químicos, gerando efluentes com ampla complexidade. 

Os efluentes têxteis caracterizam-se por serem altamente coloridos, devido à 

presença de corantes que não se fixam na fibra durante o processo de tingimento, além 

disso, possuem uma grande quantidade de sólidos suspensos, pH altamente flutuante, 

temperatura elevada, Demanda Química de Oxigênio (DQO) elevada e considerável 

quantidade de metais pesados (Cr, Ni e Cu) (ARAÚJO et al., 2006). Estima-se que cerca 

de 1 a 15 % dos corantes utilizados pelas indústrias têxteis são perdidos durante o 

processo de tingimento e lançados como efluente (GALINDO et al., 2001). 

A grande dificuldade no tratamento dos efluentes têxteis deve-se, principalmente, 

à presença de compostos contaminantes bastante estáveis e resistentes a biodegradação, 

resultado das diversificações aventadas da produção. Entretanto, são ao mesmo tempo 

extremamente solúveis em água. Isto lhes permite, além da contaminação das águas da 

superfície, a penetração no solo, colocando em risco os lençóis freáticos. O descarte de 

efluentes coloridos no ambiente acarreta interferência não somente na estética, transparência e 

solubilidade de gases, mas também pela toxidade, mutagenicidade ou carcinogenicidade de 

corantes e seus subprodutos nos corpos hídricos (BANAT et al.,1996; WEISBURGER, 

2002). A toxidade dos efluentes têxteis pode variar consideravelmente em função das 

instalações e dos processos envolvidos. A toxidade pode ser alta ou até mesmo nula 

dependendo das substâncias utilizadas nos processos de fabricação. Os insumos 

compreendem corantes, sais, agentes tensoativos, metais orgânicos tóxicos, biocidas e 

ânions tóxicos (LEÃO et al., 2002). 

A origem e a composição dos efluentes gerados nas várias etapas do processo 

industrial são importantes não apenas para operação da estação de tratamento, mas 

também para o estudo de impacto ambiental da indústria têxtil e o enquadramento dos 

padrões de lançamento (FIRMINO, 2009; DOS SANTOS et al., 2006). Diante disso a 

caracterização dos efluentes têxteis tem se mostrado relevante. 

Os órgãos ambientais tem se mostrado cada vez mais atuantes e rigorosos, 

não só em relação à quantidade de água disponível para uso, mas também no que se diz 
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respeito à qualidade dos nossos corpos hídricos, haja vista que está havendo um 

consumo desordenado desse recurso natural. Diante dessa nova situação econômica e 

ecológica, os órgãos estão pressionando as empresas a se enquadrarem dentro dessa 

política de conservação, ainda que de maneira lenta.  

3.4. Tratamento do Efluente Têxtil 

O principal problema de algumas indústrias têxteis é a remoção de cor dos 

efluentes líquidos, pois, alguns corantes utilizados por essas empresas apresentam elevada 

solubilidade em água, o que dificulta a sua remoção pelos métodos tradicionais de tratamento, 

como por exemplo, os processos de filtração e coagulação química. Os tratamentos tornam-se 

na maioria das vezes difíceis devido às constantes trocas de corantes nos processos de 

tingimento, causando uma considerável variação nas características do efluente, 

principalmente no pH, na cor e na Demanda Química de Oxigênio (DQO). Devido às 

exigências ambientais, tanto as empresas têxteis como os cientistas vem investindo cada vez 

nas pesquisas que voltadas por novos tratamentos e tecnologias visando à descoloração dos 

efluentes têxteis. 

A dificuldade no tratamento de efluentes industriais, em especial, os têxteis 

tem levado a busca constante de novas tecnologias para tratamento destes rejeitos. Existe 

uma variedade de métodos físicos, químicos e biológicos e a escolha do melhor deve ser 

feita levando-se em conta os objetivos a serem alcançados com o tratamento (KUNZ et 

al., 2002). A sequência de processos de tratamento mais utilizada para efluentes têxteis 

compreende o preliminar, primário (mecânico), secundário (biológico) e terciário (físico-

químicos) (CRAVOTTO et al., 2007). Na Tabela 3 estão listados o tipo e a operação unitária 

em cada processo. 
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Tabela 3 - Processos Convencionais de Tratamento de Efluentes. 

Tratamento Tipo de Processo Operação Unitária 

Primário Físico Equalização, Gradeamento, Clarificação, 

Sedimentação, Flotação. 

Químico Neutralização, Coagulação, Precipitação. 

Secundário Biológico  Lodos ativados, Lagoas de estabilização, Filtros 

biológicos. 

Terciário Físico Carvão ativado, Ultrafiltração. 

Químico Coagulação, eletrocoagulação, Precipitação, 

Ozonização, Oxidação Avançada. 

Fonte: Adaptado de Andrade (2003). 

Diante da ineficiência de alguns métodos de tratamento convencionais (filtração e 

coagulação), em algumas situações, os processos oxidativos avançados (POA) surgiram como 

alternativa viável para degradação de poluentes que apresentem uma elevada estabilidade 

química, entre eles, podemos destacar os corantes sintéticos.  

3.4.1. Eletrocoagulação    

 Em um histórico simplificado a técnica de eletrocoagulação se intensificou a 

partir do século XIX na área de tratamento de efluentes nas fábricas de Londres. Entretanto, 

plantas piloto de estações de tratamento com esse tipo de processo somente vieram a se 

perpetuar a partir de 1911 nos Estados Unidos, estas estações utilizavam ânodos consumíveis 

de ferro e alumínio viabilizando geração in loco de íons metálicos por meio de processo 

eletroquímico, posteriormente estes íons eram hidrolisados e funcionavam como agentes 

coagulantes (COMNINELLIS e GUOHUA, 2010; HAKIZIMANA et al., 2017).  

De uma forma geral, o processo de eletrocoagulação/flotação trata-se de uma 

técnica de remoção de poluentes que consiste em um tratamento eletrolítico no qual eletrodos 

de sacrifício consumíveis são utilizados para produzir agentes coagulantes em solução 

(EMAMJOMEH e SIVAKUMAR, 2009; HAKIZIMANA et al., 2017). Isso somente é 

possível a partir da aplicação de uma tensão elétrica através dos eletrodos que compõem a 

célula de eletrocoagulação, assim os íons metálicos que correspondem à composição dos 

eletrodos que estão sendo utilizados como ânodos representam uma alternativa a utilização de 

sais metálicos ou polímeros responsáveis por desestabilizar as emulsões e suspensões contidas 

no efluente (HAKIZIMANA et al., 2017).  
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Comparado ao processo de coagulação química, a eletrocoagulação possui a 

vantagem de gerar in situ os íons que funcionam como agente coagulante, além disso, 

segundo Silva (2013) partículas coloidais de tamanho reduzido são removidas. Abdala Neto 

(2012) ressalta que a passagem de corrente elétrica pelo efluente que contém contaminantes 

diversos, além de representar a coagulação imediata de partículas suspensas, promove a 

oxidação de compostos dissolvidos, substituição iônica entre os eletrólitos inorgânicos e os 

sais orgânicos com a redução drástica da matéria orgânica dissolvida. Dessa forma, esta 

técnica apresenta viabilidade característica quando se leva em conta efluentes têxteis, cuja 

remoção de corantes dissolvidos, responsáveis em sua maioria pela cor, é de suma 

importância.   

Figura 16 - Diagrama representativo das disposições dos mecanismos que 

compõem a eletrocoagulação/flotação. (ECF: eletrocoagulação/flotação – 

EF: eletroflotação – EC: eletrocoagulação). 

 

  Fonte: Adaptado de EMAMJOMEH; SIVAKUMAR (2009).  

  

Mecanismos do processo de eletrocoagulação   

 Os processos que englobam a técnica de eletrocoagulação possuem mecanismos 

que operam simultaneamente com intuito de remover partículas e poluentes de um efluente 

(MOLLAH et al., 2004) e envolvem diretamente fenômenos físico-químicos.  

 Na Figura 17 são apresentados os principais mecanismos que ocorrem no 

processo de eletrocoagulação (EC), podendo ser resumidos em: coagulação, floculação, 
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flotação, e sedimentação. Segundo Silva e Mainier (2005), as reações redox que ocorrem num 

sistema de eletrocoagulação podem ser associadas a fenômenos relacionados à eletrólise, que 

por sua vez, dependem da diferença de potencial aplicada. Os fenômenos da eletrólise podem 

ser resumidos em duas leis estabelecidas por Michael Faraday em 1835, conhecidas por leis 

de Faraday (Equações 1 e 2).  

                       F = N. e                                         (1) 

 Onde ―F‖ é faraday, ―N‖ é o constante de Avogadro e ―e‖ é a carga do elétron. 

Substituindo-se os valores de ―N‖ e ―e‖, obtém-se com boa aproximação F = 96500 C/mol. 

Portanto, se em uma eletrólise, na qual a corrente é mantida constante, a massa de material 

envolvida pode ser calculada pela seguinte fórmula:                        

                                    (2) 

 

Onde ―m‖ é a massa da substância (g), ―M‖ é massa molar (g/mol), ―I‖ a corrente 

aplicada (A), ―t‖ o tempo de operação (seg.), ―n‖ o número de elétrons envolvidos na reação 

de oxidação/redução e ―F‖ a constante de Faraday (96500 C/mol). 

Segundo Ticianelli e Gonzalez (2005), a passagem de uma corrente elétrica de um 

condutor metálico para um condutor eletrolítico, ou vice-versa, é sempre acompanhada por 

uma reação eletroquímica, fato esse que é evidenciado pela primeira lei de Faraday. 

De acordo com Comninellis e Guohua (2010), o metal que compõe o ânodo é 

hidrolisado instantaneamente ao ser liberado em solução e forma hidróxidos poliméricos na 

vizinhança do ânodo. A especiação do coagulante é de fundamental importância na 

eletrocoagulação (EC), pois dependendo da espécie o cátion metálico liberado pode formar 

complexos monoméricos ou poliméricos, como também hidróxidos metálicos. O pH e a 

concentração do íon metálico em solução são fatores determinantes dessa especiação. A 

coagulação, portanto, acontece quando os cátions metálicos liberados em solução se 

combinam com as partículas carregadas negativamente movidas para o ânodo pelo efeito 

eletroforético, causando sua desestabilização. Contaminantes e sólidos em suspensão 

presentes na água residual são tratados tanto por reações químicas e precipitação ou interações 

físicas e químicas aos materiais coloidais que estão sendo gerados na oxidação do eletrodo 

(MOLLAH et al., 2004). As reações que representam a oxidação e redução do metal (M) que 

ocorrem na superfície do eletrodo durante a eletrocoagulação estão representadas pelas 

equações (3) e (4), respectivamente.  
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M(s)           M(aq)
n+

 + né                             (3) 

M(aq)
n+

 + né           M(s)                             (4) 

  

Em paralelo ao processo descrito acima, ocorrem a oxidação e redução da 

molécula da água. No catodo, o gás hidrogênio (H2) é produzido, já no ânodo o gás oxigênio 

(O2). O processo é mais facilmente observado nas equações (5) e (6).  

  

      2H2O(l)            4H
+

(aq) + O2(g) + 4é       (5) 

2H2O(l) + 2é           H2(g) + 2OH
-
(aq)            (6) 

  

Esse gás produzido é responsável pelo arraste dos flocos formados no processo de 

eletrocoagulação promovendo a clarificação do efluente (eletroflotação), vale ressaltar que 

este tipo de mecanismo depende da densidade do floco, em alguns casos a sedimentação é 

mais observada (Moussa et al., 2017). 

.  

          Figura 17 - Diagrama de uma célula de eletrocoagulação-flotação. 

 

 Fonte: Adaptado de Moussa et al., 2017. 

O mecanismo de coagulação está inserido dentro dos processos que ocorrem 

simultaneamente durante a eletrocoagulação, este tipo de mecanismo é resultado de ações 

distintas descritas a seguir:  
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 a) Compressão da dupla camada elétrica  

A introdução de um eletrólito pode causar o aumento na densidade de cargas na 

camada difusa (região da dupla camada elétrica mais próxima ao seio da solução) e diminuir a 

esfera de influência das partículas, ocorrendo a coagulação da partícula por meio da 

compressão da dupla camada difusa. Cargas elevadas de íons em solução provocam a redução 

máxima dessa esfera, eliminando a estabilização eletrostática e aumentando as forças de Van 

Der Waals, essas últimas possuem uma força menor e propiciam a ação do coagulante de uma 

forma mais eficaz (DI BERNARDO, 2005; HAKIZIMANA et al., 2017; MOUSSA, et al. 

(2017).    

b) Adsorção e Neutralização  

Três tipos de interações podem ocorrer quando se trata de efluentes industriais: 

coagulante-colóide, coagulante-solvente e colóide-solvente (DI BERNARDO, 2005). Como o 

coagulante se dissolve, os cátions servem para neutralizar a carga negativa que o colóide 

possui, isso ocorre antes da formação visível do floco. No caso de espécies hidrolisadas de 

alumínio e ferro, metais mais tipicamente utilizados como eletrodos em eletrocoagulação é 

comum ocorrer adsorção específica causadas pela interação coagulante-colóide 

(HAKIZIMANA et al., 2017; MOUSSA, et al. 2017).   

Dependendo da quantidade adicionada de coagulante, pH do efluente e a 

concentração de íons na água, hidróxido de metais M(OH)n podem ser formados e iniciar a 

precipitação imediata (ECKENFELDER, 2000). Flocos obtidos com esses hidróxidos são 

maiores podendo aumentar a aglomeração de colóides favorecendo a eficácia de remoção dos 

contaminantes do efluente. Colóides não adsorvidos inicialmente podem ser removidos por 

emaranhamento no floco final (MOUSSA, et al. 2017).  

Mollah et al. (2004); Hakizimana et al. (2017); Moussa et al. (2017) descreveram 

o processo de desestabilização de contaminantes, partículas em suspensão e quebra de 

emulsões em estágios. Primeiramente ocorre o processo já descrito da compressão da dupla 

camada difusa em torno das espécies carregadas pela interação com os íons gerados pela 

oxidação do ânodo consumível. A neutralização das cargas das espécies iônica presente no 

efluente representa o segundo estágio, os contra-íons liberados pela dissolução eletroquímica 

do anodo de sacrifício diminuem a repulsão eletrostática entre partículas, as interações de Van 

Der Waals prevalecem, estas últimas são de pouca força, favorecendo o processo de 

coagulação do contaminante. O terceiro e último estágio representa a formação do floco. Os 

coágulos formados durante a coagulação unem-se em aglomerados criando uma manta de 
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lodo que arrasta as partículas coloidais que ainda não foram desestabilizadas. Os flocos 

formados podem sedimentar ou flotar dependendo da densidade. 

Correlação entre potencial (E) e pH para o processo de eletrocoagulação com 

eletrodos de alumínio e aço inox.   

Muitos pesquisadores nas discussões dos seus resultados experimentais não levam 

em consideração o efeito do potencial na formação das espécies químicas envolvidas no 

processo de eletrocoagulação. Eles consideram apenas a distribuição das espécies em solução 

em função do pH. Porém, sabe-se que a aplicação de tensão (V) no sistema experimental afeta 

significativamente o equilíbrio das espécies em solução. Na Figura 18 e 19 são apresentados 

os diagramas de equilíbrio potencial – pH para o sistema Al – H2O  e Fe – H2O  a 25°C.  

Os diagramas E-pH fornecem informações importantes sobre a estabilidade das 

espécies que são favorecidas termodinamicamente. Embora sua utilização seja limitada pela 

exatidão dos dados termodinâmicos disponíveis, esses diagramas auxiliam na previsão das 

espécies químicas que provavelmente estarão presentes no meio reacional.  

Os equilíbrios eletroquímicos apresentados nestas figuras mostram as regiões de 

imunidade, passivação (formação de uma camada de óxido) e corrosão dos eletrodos. Como o 

processo de eletrocoagulação necessita de corrosão do ânodo para uma posterior formação da 

espécie coagulante, esses diagramas auxiliam em que condições de potencial e pH, esse 

fenômeno acontece. Neste contexto, a passivação reduz o desempenho do processo de 

eletrocoagulação inibindo a corrosão. Essa camada formada (normalmente de um óxido) na 

superfície do eletrodo evita a dissolução do metal e a transferência do elétron, limitando, 

desse modo, a adição do coagulante na solução. Essa camada é, então, incrementada com o 

tempo, reduzindo a eficiência do processo de eletrocoagulação (MERMA, 2008).  
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Figura 18 - Diagrama de equilíbrio potencial – pH para o sistema Al – H2O a 25°C. 

  

Figura 19 - Diagrama de equilíbrio potencial – pH para o sistema Fe – H2O a 25°C. 

 

 
 

Fonte: adaptado de Cassilas (2007). 

Fatores que afetam o processo de eletrocoagulação 

Vários são os fatores que afetam a eficiência do processo eletrolítico, entre eles, 

podemos destacar: tempo de eletrólise, pH inicial, eletrólito suporte e condutividade elétrica, 

material dos eletrodos, corrente elétrica, agitação, concentração do contaminante, distância 

entre os eletrodos, desgaste do eletrodo, consumo de energia elétrica e temperatura. A 

Fonte: Merma (2008). 
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otimização desses fatores é de grande importância para o aumento da eficiência do processo 

de eletrocoagulação. Entretanto, a seguir serão discutidos apenas alguns fatores que foram 

utilizados no presente trabalho. 

Tempo de eletrólise 

O tempo de eletrólise é um fator de grande relevância para os estudos de 

eletrocoagulação, pois, afeta diretamente a eficiência do processo eletrolítico. Este tempo é 

determinante na produção dos íons responsáveis pelo processo de formação das espécies 

coagulantes. Sabe-se que a primeira etapa do processo de desestabilização dos poluentes é 

rápida, e a segunda etapa referente à agregação dos coágulos e formação dos flocos é lenta 

(KOBYA et al., 2006). De acordo com Vlyssides e Israilides (1997), o tempo ótimo de um 

experimento de eletrólise depende de outros fatores, entre eles podemos destacar: 

concentração dos contaminantes, pH do efluente, condutividade do efluente, temperatura e 

densidade de corrente aplicada. 

pH inicial 

O pH inicial do efluente desempenha um papel primordial na eficiência do 

processo de eletrocoagulação, sendo determinante na especiação dos íons em solução 

(MOUEDHEN et al., 2008). O pH do efluente  afeta diretamente  a solubilidade dos 

hidróxidos metálicos durante o processo eletrolítico. A maior parte dos pesquisadores que 

estudam o processo de eletrocoagulação comentam que a melhor faixa de pH para a remoção 

de poluentes é entre 6 e 7. Nesta faixa de pH ocorre a maior formação dos hidróxidos 

metálicos (Al(OH)3e Fe(OH)3), que são conhecidamente eficientes no processo de  adsorções 

de compostos orgânicos solúveis e aprisionamento de partículas coloidais (AOUDJ et al., 

2010; ZODI et al., 2009; MOUSSA, et al., 2017) .  

A faixa de pH inicial para o processo de coagulação química convencional está 

entre 6 e 7, onde os coagulantes químicos apresentam maior eficiência de remoção de 

contaminantes. Já o processo de eletrocoagulação, o pH inicial do efluente não precisa estar 

necessariamente nesta faixa, devido a sua capacidade de neutralizar o pH durante o 

tratamento. Essa neutralização está relacionada com a redução da molécula da água na 

superfície do cátodo, gerando a hidroxila (OH
-
). Desta maneira o pH ótimo do efluente para o 

processo de eletrocoagulação pode ser obtido sem adição de produtos químicos 

(MOUEDHEN et al., 2008 ; SOLAK et al., 2009). Outro fator relevante que deve ser levado 
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em consideração é a curva de distribuição de espécies-pH dos contaminantes presentes no 

efluente, pois, isso poderá explicar o processo de atração eletrostática entre as espécies 

coagulantes e os poluentes.   

 

Eletrólito suporte e condutividade elétrica 

Condutividade elétrica afeta a eficiência da corrente, a tensão da célula e o 

consumo de energia elétrica (DANESHVAR et al., 2007). Muitos pesquisadores adicionam 

um eletrólito suporte para aumentar a condutividade e dessa forma aumentar a eficiência do 

processo eletrolítico. O eletrólito mais usado no processo de eletrocoagulação é o cloreto de 

sódio (NaCl), pois, o mesmo possui um baixo custo e não é tóxico. Nos efluentes têxteis, a 

concentração de NaCl é elevada, já que o mesmo é utilizado nos processos de tingimento. 

Essa concentração de sal elevada é um problema para diversos tipos de tratamentos, 

entretanto para o processo de eletrocoagulação proporciona o aumento da densidade de 

corrente, e consequentemente a eficiência na remoção dos contaminantes. Os ânions Cl
-
 são 

capazes de dissolver a camada passiva formada espontaneamente na superfície dos eletrodos. 

Desta forma, ocorre uma maior taxa de dissolução dos eletrodos e o aumento na produção de 

substâncias coagulantes formadas (AOUDJ et al., 2010; DROUICHE et al., 2009). O 

aumento da condutividade no processo eletrolítico acarreta na diminuição da tensão aplicada, 

e por consequência no decréscimo do consumo enérgico, ou seja, é necessária uma menor 

tensão para alcançar a densidade de corrente desejada. 

 

Material dos eletrodos 

Os materiais mais utilizados como ânodos são alumínio, aço carbono, e aço inox. 

Os dois últimos apresentam ferro como componente principal. Além de serem eficientes na 

remoção dos contaminantes, apresentam outras vantagens como baixo custo e disponibilidade 

no mercado local. No processo de eletrocoagulação, os ânodos de Al ou Fe são oxidados 

durante o processo de eletrólise, formando espécies de coagulantes e hidróxidos metálicos, 

que desestabilizam e agregam as partículas em suspensão ou precipitados e, absorvem a 

matéria orgânica dissolvida no efluente (AKBAL e CAMC, 2011; KOBYA et al., 2006).  

Os eletrodos de alumínio são mais utilizados em comparação com os eletrodos de 

ferro, devido à maior qualidade que proporcionam no efluente final tratado. No entanto, o 

mesmo apresenta algumas desvantagens operacionais, uma delas é sua facilidade em sofrer o 
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processo de passivação, aumentando à resistência a passagem de corrente, e desta forma 

afetando a eficiência de remoção de poluentes. Já os eletrodos de ferro, apresentam problemas 

operacionais como: coloração esverdeada do efluente.  Essa coloração é atribuída à geração 

dos íons Fe
2+

 e Fe
3+

 durante a eletrocoagulação (MENESES et al., 2012; SOLAK et al., 

2009). 

Agitação 

Durante um processo de eletrocoagulação, o transporte de massa é mais eficiente 

através do aumento da turbulência ou mistura do meio reacional. A redução da passivação das 

placas dos eletrodos é reduzida com aumento da turbulência da solução (MOLLAH, 2004).  

Segundo Holt (2002), a agitação influencia significativamente a eficiência dos 

reatores de eletrocoagulação. O processo de agitação em reatores em batelada é mais 

eficiente. A agitação promove a homogeneização da solução em todo o reator, que geralmente 

é realizada através de um agitador magnético ou mecânico. No processo eletrolítico são 

produzidas bolhas de gás oxigênio e hidrogênio, provenientes do processo de redução e 

oxidação da molécula da água, que podem ajudar na agitação. Entretanto, o acúmulo desses 

gases na superfície dos eletrodos pode aumentar a resistência elétrica da célula, e 

consequentemente o consumo de energia elétrica, fato esse que pode ser minimizado pela 

agitação (MOLLAH, 2004). 

Temperatura 

A temperatura é um fator de grande relevância para a maioria dos processos de 

tratamento de efluentes, principalmente para o processo de eletrocoagulação, embora não seja 

muito estudado pelos pesquisadores da área. Sabe-se que o incremento na temperatura 

proporciona aumento da condutividade elétrica e uma diminuição do consumo energético 

(CHEN, 2004).  

O acréscimo da temperatura da solução proporciona o aumento da eficiência de 

remoção dos contaminantes, devido à maior movimentação dos íons produzidos nos 

eletrodos, facilitando a formação do coagulante. Porém, quando a temperatura for superior a 

300K, a eficiência de remoção diminui devido à formação de flocos indesejados e ao aumento 

da solubilidade dos precipitados (DANESHVAR et al. 2007; IBRAHIM et al. 2001). 
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Vantagens e desvantagens da eletrocoagulação 

Os processos eletrolíticos apresentam especial destaque, por terem elevada 

eficiência para uma variedade de substâncias contaminantes, dentre elas podemos destacar os 

compostos refratários.  

Desta forma podemos listar algumas vantagens do processo de eletrocoagulação 

(MOLLAH et al., 2001; MOLLAH et al. 2004):  

 

 Requer equipamentos simples e de fácil operação, em que a corrente e o 

potencial aplicado, podem ser medidos e controlados de maneira automatizada; 

 Há controle maior na liberação do agente coagulante, em comparação com os 

processos de tratamento convencionais; 

 Os flocos formados são mais estáveis, podendo ser removidos mais facilmente 

por filtração; 

 Remove as partículas coloidais menores, pois o campo elétrico aplicado 

promove mais rapidamente o contato entre elas, facilitando a coagulação; 

 Limita o uso de substâncias químicas, minimizando, conseqüentemente, o 

impacto negativo causado pelo excesso de xenobióticos lançados no ambiente, fato que 

acontece quando a coagulação química é utilizada no tratamento de efluentes; 

 As bolhas de gás produzidas durante a eletrólise podem levar o contaminante 

ao topo da solução, onde pode ser concentrado e removido mais facilmente; 

 A célula eletrolítica da eletrocoagulação é eletricamente controlada, não 

necessitando de dispositivos adicionais, o que requer menos manutenção do sistema 

elétrico; 

 A técnica da eletrocoagulação pode ser usada convenientemente em áreas 

rurais onde a eletricidade não é disponível, desde que um painel de energia solar seja 

acoplado à unidade; 

 A eletrocoagulação produz efluente com menos sólidos totais dissolvidos em 

comparação com tratamentos químicos; 

 Velocidades de sedimentação elevadas; 

 Curto tempo de retenção ou tratamento. 
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Embora apresente muitas vantagens, assim como todo processo de tratamento, a 

eletrocoagulação também possui desvantagens (MOLLAH et al., 2001; MOLLAH et al. 

2004): 

 Os eletrodos precisam ser substituídos regularmente em virtude do desgaste 

ocorrido durante o processo; 

 O uso da eletricidade pode encarecer o processo em alguns lugares, porém, podem 

ser utilizados painéis fotovoltaicos. 

 Um filme de óxido impermeável pode ser formado no cátodo; conduzindo à perda 

de eficiência da unidade; 

 É requerida alta condutividade do efluente; 

 Hidróxido gelatinoso tende a solubilizar em alguns casos. 

Aplicações do processo de eletrocoagulação no tratamento de efluentes  

O processo de eletrocoagulação vem sendo estudado por muitos pesquisadores, 

principalmente no tratamento de matrizes ambientais. Neste tópico serão abordados estudos 

de eletrocoagulação com diversos tipos de efluente, entretanto, dando mais ênfase aos estudos 

com efluentes têxteis. A seguir serão descritos resumidamente alguns desses estudos.  

Aziz e Asaithambi (2016) investigaram a combinação da eletrocoagulação com 

processos oxidativos avançados (POAs) como ozonização, eletrocoagulação, peroxi-

eletrocoagulação, foto-eletrocoagulação, ozono-eletrocoagulação e peroxi-foto-

eletrocoagulação na remoção de cor de efluentes industriais de destilaria. Os resultados 

experimentais mostraram que a remoção de 100% de cor foi alcançada pelo processo de 

ozono-eletrocoagulação com um consumo de energia de 5,7 kWh / m
3
 em 4 horas de 

tratamento.  

Jung et al. (2015) estudaram sobre o tratamento de águas residuárias têxteis 

utilizando a combinação de carbono ativado granular (CAG)/eletrocoagulação com eletrodos 

de alumínio e ferro. O teste de viabilidade indicou claramente que essa combinação acelerou 

significativamente a descoloração e a eficiência de remoção de DQO. Neste trabalho foram 

avaliados a tensão, pH inicial, dosagem do CAG e o tempo de reação na remoção de cor e 

DQO. Os resultados adquiridos neste estudo mostraram que o processo 

CAG/Eletrocoagulação proporcionou remoção de 99,13% de cor e de 97,01 % de DQO.  
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Garg e Prasad (2016) pesquisaram sobre a aplicação da eletrocoagulação no 

tratamento de águas residuais contendo o ácido tereftálico (TPA). O TPA é um poluente 

bastante tóxico e contribui com alta concentração de DQO.  Neste estudo foram avaliados os 

parâmetros pH, densidade de corrente, tempo de eletrólise, dosagens de NaCl na remoção do 

TPA e  demanda química de oxigênio (DQO). Os percentuais máximos de remoção de TPA e 

DQO foram de 89,75 e 83,88, respectivamente. 

Escobar e colaboradores (2015) estudaram a combinação do processo de 

eletrocoagulação/fotocatálise no tratamento de águas residuais litográficas. Neste trabalho 

foram avaliadas as variáveis pH, densidade de corrente e concentração de TiO2. Nas 

condições ótimas do processo de eletrocoagulação foram obtidas remoções de carbono 

orgânico total (COT) acima de 65% em 30 minutos de operação. Após o tratamento com a 

eletrocoagulação foi aplicado o processo fotocatalítico para remover o COT residual, 

chegando a  aumentar a remoção de parâmetro em 25%. 

Kobya e Demirbas (2015) estudaram sobre o tratamento de águas residuais de 

fabricação pelo processo de eletrocoagulação (EC) utilizando eletrodos de alumínio. Neste 

estudo foram avaliados os parâmetros operacionais densidade de corrente, tempo de operação 

e modos de conexão de eletrodos na eficiência de remoção de alumínio, zircônio, fosfato, 

DQO e COT. Os resultados indicaram que as eficiências de remoção de Al, Zr e fosfato nas 

condições ideais (20 A/m
2
, 40 min e modo de ligação MP-P) foram de 99,41% para Al, 

99,38% para Zr e 99,80% para fosfato, 72% para DQO e 37% para COT.  

Adamovic et al. (2016) avaliaram a aplicação do processo de eletrocoagulação/ 

flotação (ECF) no tratamento de efluentes provenientes de chapas de impressão. Esses tipos 

de efluentes caracterizam-se pela presença de metais, ligantes orgânicos e compostos 

fotossensíveis. Neste trabalho foram estudados os parâmetros operacionais densidade de 

corrente, material do eletrodo, distância entre eletrodos e tempo de operação. Os resultados 

desse estudo indicam que a eficiência de remoção de cobre, turbidez e substâncias orgânicas 

aumentam significativamente com o acréscimo do tempo de operação e da densidade de 

corrente. Os resultados obtidos mostram que a distância entre os eletrodos e suas combinações 

afeta a eficiência de remoção dos parâmetros citados anteriormente. 

Garcia et al (2015) avaliaram a aplicação do processo de eletrocoagulação com 

células solares no tratamento de águas residuais de um parque industrial. Neste estudo foram 

utilizados eletrodos de cobre na remoção de DQO, COT, cor, e turbidez. Os resultados 

adquiridos neste estudo mostraram uma redução de DQO de 89%, e de 97% e 91% de de 
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remoção cor e turbidez, respectivamente. Entretanto, a redução de COT obtida foi de apenas 

48%. 

Kobya e colaboradores (2016) estudaram sobre o processo de eletrocoagulação 

aplicado ao tratamento de efluente de tinturaria. Neste estudo foram avaliados os parâmetros 

densidade de corrente, tipo de eletrodo e tempo de detenção hidráulica (TDH). Os resultados 

mostraram remoções de DQO, COT e turbidez de 85%, 76% e 95% para o eletrodo de Fe e de 

77%, 72% e 95% para o eletrodo de Al, para uma condição ótima de densidade de corrente de 

65 A/m
2
 e tempo de detenção hidráulica de 350 min. 

Tak et al (2015) avaliaram a remoção de cor e DQO de águas residuais de 

curtume pelo processo de eletrocoagulação (EC) utilizando eletrodos de Al. Neste estudo 

foram avaliados os parâmetros pH, densidade de corrente, tempo de eletrólise e concentração 

de NaCl. Os resultados adquiridos no estudo mostraram percentuais de remoção de cor e 

DQO de 95,2% e 93%, respectivamente, nas condições experimentais ótimas pH 8, densidade 

de corrente de 30 mA/cm
2
, tempo de eletrólise de 30 min e concentração de NaCl de 1 g / L. 

Tsioptsias et al. (2015) avaliaram a aplicação do processo de eletrocoagulação 

com eletrodos de ferro e cobre no pós-tratamento de águas residuais de uma indústria 

alimentícia. Foram avaliadas as influências dos parâmetros densidade de corrente, diluição do 

efluente e tempo de reação na remoção de DQO e de nitrogênio. Os resultados obtidos 

mostraram que a remoção de DQO variou entre 10 e 54%, e a de nitrogênio sob a forma de 

amônio foi 70% sob as condições ótimas operacionais de 45% de diluição do efluente, 210 

minutos de tratamento e 33 mA/cm
2
 de densidade de corrente. 

Mountassir et al. (2015) utilizou a combinação do processo de eletrocoagulação 

com eletrodos de alumínio e argila no tratamento de efluentes têxteis sintéticos. Neste estudo 

foram avaliados a influência dos parâmetros pH, densidade de corrente, dosagem de argila e 

tempo de operação na remoção de cor e DQO. Os resultados mostraram que a cor e DQO 

poderiam ser removidas sem alterar o pH. Além disso, o aumento da densidade de corrente (8-

140 A/cm
2
) e do tempo de tratamento (2 a 15 min) proporcionou o aumento da eficiência do 

processo. A adição de argila como adsorvente resultou num aumento notável da taxa de 

remoção de cor e DQO em densidades de corrente e tempo de operação mais baixos do que 

somente o processo de eletrocoagulação.  

Aswathy e colaboradores 2016 avaliaram o uso da técnica de eletrocoagulação 

com eletrodos de alumínio no tratamento de esgoto doméstico. Foram investigados os 

parâmetros pH, tensão aplicada, espaçamento e área do eletrodo. Os resultados adquiridos 
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neste estudo mostraram que o processo de tratamento proporcionou uma remoção de DQO 

máxima de 85% para um tempo de tratamento de 120 minutos, numa condição ótima de pH 

de 7, tensão aplicada de 10 V, espaçamento de 1 cm e área efetiva de eletrodo de 45 cm
2
. Um 

estudo comparativo entre coagulação química e eletrocoagulação também foi realizado, onde 

a coagulação química mostrou apenas uma remoção de 59,3% de DQO. 

Deghles e Kurt (2016) investigaram a combinação do processo híbrido 

eletrocoagulação/eletrodiálise para remoção de DQO, NH3-N, Cr e cor em águas residuais de 

curtumes. Os efeitos da densidade de corrente e tempo de eletrólise foram analisados para 

otimizar o processo de eletrocoagulação com eletrodos de alumínio e de ferro. Para o estudo 

com eletrodos de alumínio foram alcançadas remoções de DQO, NH3-N, Cr e cor de 92, 100, 

100 e 100%, respectivamente, numa condutividade de 0,371 mS/cm em 45 minutos. No caso 

dos eletrodos de ferro, o processo apresentou remoções de DQO, NH3-N, Cr e cor de 87, 100, 

100 e 100% respectivamente, a um valor de condutividade de 1,5 mS/cm  em 75 minutos de 

tratamento. 

Naje et al. (2016) investigaram as condições operacionais ótimas de um reator de 

eletrocoagulação de leito rotacionado (EC) com eletrodos de alumínio para o tratamento de 

águas residuais têxteis. Neste trabalho foram avaliados os parâmetros velocidade de agitação, 

densidade de corrente, tempo operacional, pH, temperatura e distância entre eletrodos sobre a 

eficiência de remoção de poluentes. Os resultados indicaram que nas condições ótimas (4 

mA/cm
2
, 10 min, 150 rpm, pH 4,57, 25 ºC e 1 cm de espaçamento) foram obtidas remoções 

de DQO, DBO, sólidos suspensos totais (SST), turbidez e cor de 97,10%, 95,55%, 98%, 96% 

e 98,50%, respectivamente em 10 minutos de tratamento. 

Tian et al. (2016) investigaram a eficiência do processo de eletrocoagulação na 

remoção de nutrientes, sólidos em suspensão e carbono orgânico das águas residuárias de uma 

estação de tratamento. Neste estudo foram utilizados eletrodos de alumínio como ânodo e 

carvão ativado como cátodo. Neste estudo foram avaliados os parâmetros espaçamento entre 

os eletrodos e densidade de corrente. Os resultados adquiridos neste estudo mostraram uma 

remoção de até 99% de amônia e fósforo, juntamente com 72-81% de DQO e 78-89% de SST 

em 4 h de tratamento nas condições experimentais ótimas (espaçamento de eletrodo de 1,5 cm 

e densidade de corrente de 8 A/m
2
). 

Silva e colaboradores (2015) utilizaram o processo de eletrocoagulação como pré-

tratamento de um sistema de osmose reversa para o tratamento de um efluente contendo óleo 

lubrificante. Neste trabalho foram analisados diferentes tipos de emulsões de óleo/água e 
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diferentes tipos de corrente (corrente alternada, corrente contínua). Os resultados do estudo de 

eletrocoagulação com eletrodos de alumínio para 6 minutos de tratamento mostraram 

percentuais de remoção de turbidez, cor e DQO de 99,5%, 96% e 92%, respectivamente, 

independentemente do tipo de emulsão utilizada.  

Mansoorian et al. (2014) estudaram a eficiência do processo de eletrocoagulação 

por corrente direta e alternada na remoção de chumbo e zinco utilizando eletrodos de ferro 

metálico e aço inoxidável. Os resultados mostraram que a utilização de corrente alternada 

proporcionou a remoção de 96,7% de chumbo e de 95,2% de zinco com eletrodos de ferro 

para uma densidade de corrente de 6 mA/cm
2
 e de 93,8% de chumbo e 93,3% de zinco para o 

aço inoxidável para uma densidade de corrente de 6 mA/cm
2
.  Com a utilização de corrente 

contínua, a remoção ótima de chumbo e zinco com eletrodos de ferro foi, respectivamente, de 

97,2% e 95,5% na densidade de corrente de 6 mA/cm
2
 e com eletrodos de aço inoxidável foi 

igual a 93,2% e 92,5% na densidade de corrente de 8 mA/cm
2
.  

Liu et al. (2015) avaliaram a eficácia do processo de eletrocoagulação com 

eletrodos de alumínio no tratamento de efluente hospitalar contendo drogas não-esteroidais, 

especificamente diclofenaco, ibuprofeno e cetoprofeno. Neste estudo foram avaliados a 

densidade de corrente, tempo de eletrólise e concentração de surfactante catiônico. Os 

resultados deste estudo mostraram que os percentuais de remoção dos fármacos sem adição do 

surfactante ficaram entre 10-45%. A adição do surfactante ao processo de eletrocoagulação 

melhorou a eficiência de remoção do diclofenaco de 14% para 98%, do cetoprofeno de 10% 

para 75% e do ibuprofeno de 44% para 80% para uma condição ótima operacional (densidade 

de corrente de 0,5 A/cm
2
 e 20 min de tempo de eletrólise). 

Zodi et al. (2013) utilizou o processo de eletrocoagulação para remoção de DQO e 

cor de um efluente têxtil. Para esse estudo os autores utilizaram eletrodos de alumínio. Os 

parâmetros analisados foram densidade de corrente e vazão. Os resultados mostraram que o 

máximo percentual de remoção do corante foi de 85,4 % em 200 A/m
2
. Os pesquisadores 

concluíram que densidades de corrente elevadas, favorecem uma maior liberação do alumínio 

para o seio da solução, provocando aumento da coagulação e remoção de cor e DQO. 

Ghanbari e colaboradores (2015) compararam processos de eletrocoagulação e 

eletrofenton no tratamento de efluente têxtil em termos de descoloração.  No processo de 

eletrocoagulação foram usados eletrodos de ferro. Neste estudo foram avaliados os 

parâmetros pH, corrente aplicada, e concentração de peróxido de hidrogênio (H2O2). O 

processo de eletrocoagulação proporcionou uma descoloração do efluente de 93,2% nas 
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condições ótimas (pH 6,5, corrente de 300 mA e 40 minutos de tratamento). No processo 

eletroquímico/fenton foram usadas condições idênticas ao processo anterior, porém com 

adição de 500 mg.L
-1

 de H2O2. A eficiência de descoloração foi de 94,4 %.  

 

3.5. Possíveis aplicações do resíduo sólido gerado na eletrocoagulação 

Diversos pesquisadores estudaram sobre a disposição dos resíduos sólidos gerados 

pelo processo de eletrocoagulação e verificaram que os mesmos podem ter um destino mais 

nobre, que não sejam apenas enviados para os lixões ou aterros sanitários. 

Mondal e seus colaboradores (2013), Kushwaha et al. (2010) e Aziz et al. (2016) 

relataram em seus estudos que os resíduos sólidos gerados no processo de eletrocoagulação 

podem ser utilizado como combustível para caldeiras ou incineradores, devido os mesmos 

possuírem uma quantidade significativa de carbono (19,36%).  

Kushwaha et al. (2010) reiteram que esses mesmos tipos de resíduos após 

processo de secagem,  podem ser misturados a argilas refratárias para fabricação de tijolos, 

devido ao ser elevado potencial calorífero.  

Heikal (2000) afirma que a adição de materiais finamente divididos (resíduos 

sólidos da eletrocoagulação) em argilas e cimento proporciona o aumento da resistência 

térmica do material, além de melhorar a microestrutura e resistência à compressão das 

argamassas.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1.  Reagentes 

Os corantes Reactive Red 198 e Reactive Orange 107 utilizados no preparo do 

efluente sintético foram fornecidos pela empresa DyStar. As propriedades físico-químicas dos 

corantes estudados são apresentadas na Tabela 4. Os demais reagentes usados nos ensaios 

foram fornecidos pela empresa têxtil, são eles: Cloreto de sódio (NaCl), Sera Quest M-PP, 

Sera Sperse M-SE, Carbonato de sódio (Na2CO3) e Hidróxido de sódio (NaOH). Todas as 

soluções do efluente sintético foram preparadas com água destilada. 

  

Tabela 4 - Propriedades físico-químicas dos corantes. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

4.2. Efluente têxtil sintético 

 

Para melhor prever o comportamento experimental utilizou-se uma solução 

sintética simulando um efluente têxtil, sendo sua composição baseada numa amostra de um 

efluente proveniente do tingimento de fios de algodão, originária de uma fábrica de redes de 

dormir localizada no município de Jaguaruana, interior do estado do Ceará. A composição da 

amostra utilizada para a formulação do efluente têxtil sintético foi baseada no receituário 

fornecido pela indústria têxtil, podendo ser observada na Tabela 5, e o processo de tingimento 

de fios de algodão é demonstrado na Figura 20.  

Tabela 5 - Composição da amostra do efluente têxtil sintético. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
*p.e = de acordo com planejamento experimental. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Categoria Corantes Fórmula Molecular Massa 

Molecular 

Solubilidade 

g.L
-1

 

Decomposição 

térmica 

DBO5/DQO 

 

 

Reativos 

Reactive 

Red 198 

C27H18ClN7Na4O16S5 

(CAS=145017-98-7) 

 

984,21 70 g/l (20 °C) 

 

≥ 280 °C 

 

0,02 

      

Reactive 

Orange 107 

C16H16N4Na2O10S3 

(CAS=90597-79-8) 
566,49 >100 g/l (25°C) 

 

- 0,03 

Componentes  Concentração (g/L) 

Goldquest  0,50 

Cloreto de sódio  (50,00-90,00) 

Reactive Orange 107  (0,75-1,25) 

Reactive Red 198  (0,75-1,25) 

Carbonato de sódio  3,37 

Hidróxido  0,14 
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Figura 20 - Fluxograma do processo de tingimento de fios de algodão. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

4.2.1. Preparo da solução sintética 

No preparo da solução sintética, os componentes do efluente sintético foram 

adicionados à água deionizada obedecendo aos dados mostrados na Tabela 5 e também 

levando em consideração o planejamento experimental. Para cada experimento foram 

utilizados 2,5 L de solução. 

Para o ajuste do pH inicial da solução sintética para os valores contidos no 

planejamento experimental foram utilizadas soluções de ácido clorídrico, HCl P.A. 10% (v/v), 

e hidróxido de sódio, NaOH P.A. 10% (p/v).  

 

4.3. Amostragem do efluente têxtil real 

 

O efluente utilizado para a realização do estudo na escala laboratorial foi 

proveniente de uma indústria de redes de dormir localizada no município de Jaguaruana-CE. 

As amostras foram coletadas em frascos de 30L de polietileno e condicionada a 4ºC conforme 

Fio de 

Algodão 

Sera Quest M-PP 

(Auxiliar de tingimento) 

Sera Sperse M-SE 

(Auxiliar de tingimento) 

NaCl 

Reactive Orange 107 Reactive Red 198 

 Na2CO3  
NaOH (50 Bé) 

 

 

Descarte 
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recomenda a NBR 9898/87, e levadas para o Laboratório de Processos Oxidativos Avançados 

(LABPOA) localizado no Departamento de Química Analítica e Físico-Química da 

Universidade Federal do Ceará. Foi coletado um volume de amostra suficiente para realizar 

todos os experimentos do planejamento fatorial, de modo a não comprometer a confiabilidade 

e representatividade dos dados gerados. As amostras foram coletadas logo após o término do 

processo de tingimento. Os efluentes utilizados para o estudo em escala piloto foram 

coletados diretamente dos tanques de armazenagem. 

Na Figura 21 é mostrada a planta de um processo de tingimento de fios de algodão 

da fábrica de redes, bem como o local onde foi realizada a coleta das amostras para o 

posterior estudo.  

Figura 21 - Planta (layout) de um processo de tingimento de fios de algodão de uma 

fábrica de redes. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

4.4. Sistema experimental – escala laboratorial 

O sistema experimental foi montado no Laboratório de Processos Oxidativos 

Avançados (LABPOA) localizado no Departamento de Química Analítica e Físico-Química 

da Universidade Federal do Ceará – UFC, através de um reator em batelada. A realização de 

experimentações em escala laboratorial nos permite observar o comportamento do sistema 

experimental, evitando a ocorrência de possíveis problemas numa escala industrial. A 
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otimização de seu formato foi fundamentado de modo a facilitar uma possível ampliação para 

aplicação em escala real, já que esse trabalho foi desenvolvido para sanar um problema 

comum das indústrias têxteis, que é o reuso da água.  

4.4.1. Reator de eletrocoagulação (conexão bipolar em paralelo) 

O reator de eletrocoagulação/sedimentação (ECS) foi construído no formato 

cilíndrico em acrílico, operando em batelada, com dimensões de 60,0 cm de altura e 10,0 cm 

de diâmetro, resultando num volume útil total de 4.710 cm
3
. Sua confecção foi feita em 

acrílico para melhor visualização dos processos de eletrocoagulação/flotação. Esse formato do 

reator foi usado para proporcionar uma maior interação entre as espécies envolvidas no 

processo eletrolítico, bem como evitar cantos ―mortos‖ dentro do reator, como acontece em 

reatores de formato tipo tanque (cúbico) durante o processo de eletrocoagulação (MAIA, 

2014). Para os experimentos em que a agitação foi requerida, utilizou-se um agitador 

magnético fabricado pela Tecnal
®
 TE-0851

™
. Essa agitação promoveu a homogeneização do 

efluente dentro do reator durante o processo eletrolítico, proporcionando o aumento ou 

controle do movimento Browniano do sistema aquoso, que contribuiu para a formação de 

coágulos através do contato do contaminante com o agente coagulante formado no processo. 

Um esboço do experimento está apresentado na Figura 22. As coletas das 

alíquotas do efluente tratado foram realizadas a cada 5 minutos de experimento em tubos de 

falcon de     50 mL, as amostras foram retiradas na torneira localizada na parte mediana do 

reator, para evitar a coleta de sólidos tanto na parte inferior devido ao processo de 

sedimentação quanto na superior devido ao processo de flotação. Para monitoramento da 

corrente (i), tensão (V) e frequência (Hz) foi utilizado um osciloscópio digital marca Minipa, 

modelo MVB-DSO com upgrade de 100 mhz.  
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Figura 22 – Esboço da montagem dos experimentos em escala laboratorial. 

 

1

5
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8 4

1- Agitador magnético

2- Barra magnética

3- Ponto de coleta

4- Espaçadores 

5- Eletrodos metálicos

6- Coleta do flotado

7- Osciloscópio

8- Circuito de corrente direta 

Pulsada (CCDP)

9- Fonte CA/CC

Ânodo Cátodo
+ -

- +
3

2

6

-
+

7

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017).  

 

4.4.2. Fonte de corrente contínua  

A fonte de alimentação de corrente contínua utilizada foi da marca Hayama 

modelo HY 1320 PLUS, com tensão de saída de 13,8V e uma corrente máxima de saída de 

20A (Figura 23). Este equipamento fornece a tensão elétrica contínua necessária para 

realização dos experimentos, cujo valor de corrente depende da condutividade. No estudo 

com o efluente real não houve necessidade de adicionar produtos químicos para aumentar a 

condutividade, visto que este efluente apresentou condutividade elétrica suficiente para a 

realização dos ensaios. 

Figura 23 - Fonte de alimentação de corrente contínua. 

 

                                                      Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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4.4.3. Circuito elétrico de corrente direta pulsada 

O circuito elétrico utilizado no processo eletrolítico teve como objetivo a geração 

de campo elétrico uniformemente variado a partir de uma corrente direta pulsada (CDP). Os 

pulsos foram gerados tomando-se como base a frequência de vibração natural da molécula da 

água e também das espécies presentes no efluente. O objetivo do circuito era de alcançar o 

princípio da superposição, quando duas ou mais ondas ocupam determinado espaço ao mesmo 

tempo, os deslocamentos causados por cada uma delas se adicionam em cada ponto, ou seja, 

quando a crista de uma onda se superpõe à crista de outra, seus efeitos individuais se somam e 

produzem uma onda resultante com maior amplitude (HEWITT, 2002; SERWAY et al., 2011; 

TIPLER, 2009) (Figura 24).  

Figura 24 - Superposição de onda (interferência construtiva). 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Esses princípios físicos proporcionam maiores eficiências nas remoções de 

poluentes, comparado com o processo eletrolítico tradicional. Esse circuito proporcionou 

algumas vantagens como: baixo consumo energético, interferência construtiva e ressonância. 

Desta forma aumentando a possibilidade de rompimento de ligações químicas e, 

consequentemente uma diminuição da neutralidade elétrica do meio. Portanto, as moléculas 

polares de água submetidas ao campo elétrico atrativo entre as placas polarizadas, interagem 

construtivamente com padrão de onda natural da molécula, sendo os grandes responsáveis 

pela formação de íons moleculares, denominados de radicais (ABDALA NETO, 2012). Os 

princípios citados acima proporcionaram a formação da onda de corrente direta pulsada. Na 

Figura 25 está representado o comportamento da onda utilizada nas experimentações. 
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Figura 25 - Comportamento da onda de corrente direta            

pulsada do circuito utilizado nos experimentos. 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

4.4.4. Eletrodos metálicos 

Os eletrodos de alumínio e aço inox foram utilizados nos experimentos com 

efluente sintético e real. Para o funcionamento da célula eletrolítica foram montados 

conjuntos de eletrodos com espaçamentos de 1,0 mm, os quais foram compostos por 14 placas 

de aço inoxidável do tipo 304 ou de alumínio (Figura 26), ligados eletricamente a uma fonte 

por um arranjo bipolar em paralelo, cada uma medindo 5,0 x 40,0 x 0,3 cm, resultando numa 

área superficial total de 2800,0 cm
2
. Nas tabelas 6 e 7 são apresentados a composição química 

do aço inoxidável do tipo 304 e do alumínio comercial utilizado nos experimentos. 

 

Figura 26 - Conjunto de eletrodos utilizados nos ensaios, separados por abraçadeiras 

plásticas, (a) alumínio, (b) aço inox. 

 
(a) 

 
(b) 

  Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Tabela 6 - Composição química dos eletrodos de aço 

inoxidável 304 utilizado nos ensaios (% máximo em 

peso). 

Composição química aço inox 304 (%) 

C Mn Si P S Cr Ni Fe 

0,08 2,00 1,00 0,045 0,03 18,00 8,00 70,80 

           Fonte: ABINOX, 2014. 

Tabela 7 - Composição química dos eletrodos de 

alumínio utilizado nos ensaios (% máximo em peso). 

Composição química do alumínio (%) 

Cu Mn Zn  Si+Fe Al Outros 

0,05-0,20 0,05 0,10 0,95 99,00 0,15 

                                        Fonte: ALCOA, 2011. 

4.4.4.1 Limpeza dos eletrodos 

A lavagem dos eletrodos foi feita com esponja e sabão ao final de cada ensaio 

para extração de possíveis materiais aderidos durante o tratamento. O uso de material mais 

fortemente abrasivo como palhas de aço, assim como meios ácidos podem retirar massa do 

eletrodo (SINOTI E SOUZA, 2005). Os resíduos gerados nesse estudo foram armazenados 

em frascos de 30 L. 

4.5.  Planejamento experimental 

Com intuito de se obter as condições ótimas experimentais para a remoção de cor 

dos efluentes sintético e real, realizou-se planejamentos experimentais utilizando o processo 

de eletrocoagulação com corrente direta pulsada (CDP) de modo a minimizar o número de 

experimentos, e consequentemente o custo do processo de tratamento estudado. O trabalho foi 

desenvolvido obedecendo às seguintes etapas: 

                                                          Etapa 1 

 Seleção do material do eletrodo a ser utilizado no delineamento fracionário 

utilizando efluente sintético; 
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 Seleção do material do eletrodo a ser utilizado no delineamento Box-Behnken 

(DBB) utilizando efluente bruto; 

                 Etapa 2 

 

 Seleção dos fatores e níveis para a construção da matriz do delineamento 

fatorial fracionário utilizando efluente sintético; 

 Análise dos resultados experimentais do delineamento fracionário e análise 

estatística para o estudo realizado com o efluente sintético; 

 

                    Etapa 3 

 

 Seleção dos fatores e níveis para a construção da matriz do delineamento de 

Box-Behnken (DBB) utilizando efluente bruto;  

 Obtenção dos modelos a partir dos resultados experimentais do DBB e análise 

estatística para o estudo realizado com o efluente bruto; 

 

Todos os cálculos estatísticos usados neste trabalho foram realizados com auxílio 

do software R (R CORE TEAM, 2014).  

 

4.5.1. Seleção dos fatores e os níveis do processo de eletrocoagulação/floculação 

Vários fatores que afetam no processo de eletrocoagulação/floculação, dentre elas 

podemos destacar: tempo de eletrólise, pH inicial do efluente, agitação, distância entre os 

eletrodos, material dos eletrodos, concentração do eletrólito, temperatura, consumo de energia 

e a densidade de corrente (THEODORO, 2010; PERTILE, 2014; MERMA, 2008). 

A 1
a
 etapa do trabalho foi realizada com o intuito de verificar qual seria o melhor 

material de eletrodo a ser utilizado nas etapas seguintes, de modo a minimizar o número de 

experimentos a serem realizados sem comprometer os resultados das etapas posteriores. Neste 

estudo foram utilizados eletrodos de alumínio e aço inox para ambos efluentes, sintético e 

real. Para isso fixou-se no estudo com o efluente sintético as variáveis (fatores) temperatura, 

pH inicial, concentração dos corantes, concentração do eletrólito, agitação, frequências dos 

pulsos, espaçamento entre as placas, número de eletrodos e volume do efluente a ser tratado. 

Para o estudo com o efluente real fixou-se a temperatura, pH inicial do efluente,  velocidade 
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de agitação, frequências dos pulsos, espaçamento entre as placas, número de eletrodos e 

volume do efluente a ser tratado. 

A 2
a 

etapa foi desenvolvida com objetivo de avaliar o maior número possível de 

fatores que afetam o processo de eletrocoagulação/floculação e também baseando-se no tipo 

de processo fabril do efluente estudado. Desta forma foram selecionados para compor o 

delineamento experimental os fatores: temperatura, pH inicial do efluente, velocidade de 

agitação, frequências dos pulsos, concentração dos corantes e concentração do eletrólito. Os 

demais fatores citados anteriormente foram mantidos fixos. 

Na 3
a
 etapa foi selecionada um menor número de fatores para compor o 

delineamento experimental. Essa limitação ocorreu devido o efluente bruto conter 

concentrações elevadas do eletrólito e dos corantes, e também uma temperatura elevada. Por 

esse motivo optou-se por manter esses fatores fixos nessa etapa do trabalho. Diante disso, 

nesta etapa variou-se pH inicial do efluente, velocidade de agitação e frequências dos pulsos. 

A determinação dos níveis dos fatores do processo de eletrocoagulação tanto para 

o estudo do efluente bruto quanto para o efluente sintético foram baseadas em condições de 

ensaios de eletrocoagulação utilizados em estudos de degradação de efluente têxtil 

(PAJOOTAN et al., 2012; WEI et al., 2012;  GHADIM et al., 2013; KHANDEGAR e 

SAROHA et al., 2013; MAHMOUD et al., 2013; NANDI e PATEL, 2013; TAHERI et al., 

2013; ZODI et al., 2013; PI et al., 2014;  CARVALHO et al., 2015; GHANBARI e 

MORADI, 2015; JUNG et al., 2015; MOUNTASSIR et al., 2015; KOBYA et al., 2016), e 

também nas características do efluente produzido no processamento têxtil da Fábrica de 

Redes. 

4.5.2. Delineamento experimental 

Os experimentos da etapa 1 foram realizados de modo a verificar o material do 

eletrodo a ser utilizado nas experimentações subsequentes. 

 Os experimentos da etapa 2 foram realizados utilizando delineamento 

experimental do tipo fracionário com o objetivo de verificar a influência de um maior número 

de fatores na eficiência do processo de eletrocoagulação/floculação. Na Tabela 8 são 

apresentados os fatores com os níveis estudados. 
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Tabela 8 – Valores dos fatores e seus respectivos níveis no planejamento fatorial 

fracionário. 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Segundo (WU e HAMADA, 2000), o número mínimo de experimentos (N) 

necessários para o desenvolvimento do planejamento fracionário é definido de acordo com a 

Equação 7:  

            (   )                                                             (7) 
 

Onde k é o número de fatores ou variáveis independentes, p é o número de 

         frações-meias e C0 é o número de replicatas do ponto central.  

 Diante disso foram selecionados seis fatores e realizadas repetições do ponto 

central para o presente delineamento, resultando um número total de 16 experimentos em 

duplicata mais quatro do ponto central, totalizando 36 experimentos. As respostas ou 

variáveis dependentes, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 e Y6 foram expressas como a média simples dos 

valores do percentual de remoção de cor obtidos nas replicatas de cada experimento.  

  Na Tabela 9 é apresentada a matriz codificada do planejamento fatorial com os 

três níveis (-1, 0 e 1) utilizados para as seguintes variáveis independentes: pH inicial do 

efluente, temperatura, velocidade de agitação, concentração do eletrólito, concentração dos 

corantes e frequências dos pulsos, X1, X2, X3, X4,  X5 e X6, respectivamente. 

 

 

 

 

Fatores 
Níveis 

-1 0 +1 

pH inicial 7 9 11 

Temperatura (°C) 30 40 50 

Velocidade de Agitação (rpm) 0 400 800 

Concentração de Eletrólito (g/L) 50 70 90 

Concentração dos Corantes (g/L) 0,75 1,00 1,25 

Frequência (Hz) 600 1400 2200 
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Tabela 9 – Matriz codificada do delineamento fatorial fracionário. 

 

Fatores 
Respostas  

(Percentual de remoção %) 

Exp X1 X2 X3 X4 X5 X6 Cor 

1 0 0 0 0 0 0 Y1,i 

2 0 0 0 0 0 0  

3 1 1 1 1 1 1  

4 -1 -1 -1 1 -1 1  

5 1 1 -1 -1 -1 -1  

6 1 -1 1 1 -1 -1  

7 -1 1 -1 1 1 -1 . 

8 1 -1 -1 1 1 -1 . 

9 -1 1 1 1 -1 -1 . 

10 -1 -1 1 1 1 1 . 

11 0 0 0 0 0 0  

12 -1 1 1 -1 -1 1  

13 -1 -1 -1 -1 -1 -1  

14 -1 1 -1 -1 1 1  

15 1 1 -1 1 -1 1  

16 1 -1 -1 -1 1 1  

17 1 -1 1 -1 -1 1  

18 1 1 1 -1 1 -1  

19 -1 -1 1 -1 1 -1  

20 0 0 0 0 0 0 Y1,n 
 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Na etapa 3 foi utilizado o delineamento do tipo Box-Behnken, pois o número de 

fatores que poderiam ser estudados eram limitados, e esse tipo de metodologia de superfície 

de resposta apresenta vantagem frente as outras, que é a minimização do número de 

experimentos. Na tabela 10 são apresentados os fatores com os níveis estudados nesta etapa. 

Tabela 10 – Valores dos fatores e seus respectivos níveis no planejamento do tipo Box 

Behnken. 

       Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 Níveis 

Fatores -1 0 +1 

Frequência (Hz) 600 1400 2200 

Velocidade de Agitação (rpm) 0 400 800 

pH inicial 7 9 11 
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O número mínimo de experimentos (N) necessários para o desenvolvimento do 

Delineamento Box-Benhken é definido de acordo com a Equação 8, de acordo com Aslan e 

Cebeci (2007). 

    (   )                                                                          (8) 
 

Onde k é o número de fatores ou variáveis independentes e C0 é o número de 

replicatas do ponto central.  

 Desse modo foram selecionados três fatores e realizadas quatro repetições do 

ponto central para o presente delineamento, resultando em um total de 12 experimentos em 

duplicata mais quatro do ponto central, totalizando 28 experimentos. As respostas ou 

variáveis dependentes, Y1, Y2 e Y3, foram expressas como a média simples dos valores do 

percentual de remoção de cor, obtidos nas replicatas de cada experimento.  

 De acordo com a Tabela 11, apresenta-se a matriz codificada do planejamento 

fatorial com os três níveis (-1, 0 e 1) utilizados para as variáveis independentes: frequência 

dos pulsos, velocidade de agitação e pH,  X1, X2 e X3 respectivamente. 

 

Tabela 11 – Matriz codificada do Delineamento de Box-Behnken. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

 

Fatores 
Respostas  

(Percentual de remoção %) 

Exp X1 X2 X3 Cor 

1 0 0 0 Y1,i 

2 0 1 1  

3 1 -1 0  

4 0 -1 1  

5 -1 0 -1  

6 1 0 1  

7 0 1 -1 . 

8 0 0 0 . 

9 0 -1 -1 . 

10 -1 1 0 . 

11 0 0 0  

12 1 1 0  

13 -1 -1 0  

14 0 0 0  

15 -1 0 1  

16 1 0 -1 Y1,n 
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4.5.3. Modelagem e análise estatística 

O tratamento dos dados obtidos foi realizada a elaboração dos modelos 

matemáticos a partir do método dos mínimos quadrados ordinários. Esse método de 

otimização matemática minimiza a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado 

e os dados experimentais observados, essas diferenças são chamadas de resíduos.  Como o 

estudo foi desenvolvido em diferentes etapas, envolveu dois delineamentos experimentais que 

foram os do tipo fracionário e Box-Behnken. Entretanto, foi desenvolvida apenas a equação 

matemática referente ao delineamento Box-Behnken (Equação 9). A fórmula geral foi 

aplicada para os dados de remoção de cor. 

 

Y = βo + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β11x1
2
+ β22x2

2 
+ β33x3

2 
+ β12x1x2 + β13x1x3 + β23x2x3 + ε     (9)  

 

Onde: 

• Y1 é a variável dependente; 

• x1, x2, x3, x4, x5, x6 são os níveis codificados das variáveis independentes; 

• β ’s são os coeficientes estimados pelo método dos mínimos quadrados; 

• ε é o resíduo que mede o erro experimental. 

4.6. Parâmetros físico-químicos avaliados 

A caracterização das amostras brutas e tratadas do efluente sintético e real foram 

realizadas através das análises de pH, condutividade elétrica, ORP (potencial de oxidação-

redução) e temperatura. O monitoramento foi realizado pelo método eletrométrico utilizando 

uma sonda multiparamétrica HANNA HI9829.  

A cor verdadeira foi analisada num espectrofotômetro (Shimadzu UV-1800). Para 

o efluente sintético e real, foram realizadas varreduras no espectro a cada 5 minutos de 

experimento. As amostras eram previamente diluídas (1:20) em água Milli-Q obedecendo a 

Lei de Lambert-Beer e, então, eram centrifugadas por 2 minutos a 4000 rpm.. A eficiência de 

descoloração foi estimada a partir das absorbâncias máxima medidas para cada corante 

estudado conforme é mostrado na Equação 10.  

Eficiência (%) = (1- Af / Ao) x 100                                    (10) 
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As análises de turbidez foram determinadas segundo metodologias descritas no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). As 

determinações da turbidez nas amostras referente ao estudo com efluente sintético e real 

foram realizadas pelo método nefelométrico, utilizando um Turbidímetro HACH 2100P 

TURBIDITY METER.  

4.7. Avaliação da corrente contínua versus corrente direta pulsada 

 

Com o objetivo de verificar a viabilidade técnica e econômica da tecnologia 

eletrolítica utilizada na pesquisa, foram avaliadas a corrente direta pulsada e o uso da corrente 

contínua. Para isso foram realizados experimentos com os dois tipos de corrente usando 

eletrodos alumínio e aço inox 304. Foram mantidas as mesmas condições experimentais para 

todos os testes e os mesmos foram realizados em duplicata. 

 

4.8. Consumo energético 

 
O consumo energético num reator em batelada pode ser expresso pela Equação 11 

(KOBYA et al., 2006). 

                                  
     

 
                                              (11) 

 

Onde:  

Cenergia é o consumo de energia (Wh/m
3
);  

U, a tensão elétrica aplicada no sistema (V);  

i, a corrente elétrica aplicada (A);  

t, o tempo de aplicação da corrente (h); e  

V, o volume de efluente tratado (m
3
). 

 

4.9. Caracterização do resíduo gerado e dos eletrodos utilizados nos experimentos  

  

O destino final do resíduo gerado tanto nas estações de tratamento de água (ETA) 

quanto nas estações de tratamento de efluente (ETE) tem se tornado um dos grandes 

―gargalos‖ da comunidade cientifica e tecnológica, pois, na maioria das vezes o destino final 

mais comum desses resíduos são os lixões ou aterros sanitários, o que de nenhuma forma está 

tornando o processo sustentável, do ponto vista econômico e ambiental. Na maioria dos 

trabalhos acadêmicos utilizando o processo eletrolítico, os autores não fazem a caracterização 
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do resíduo gerado no processo de tratamento, devido à complexidade do mesmo. Portanto, 

nesse trabalho foi realizada uma caracterização do resíduo gerado durante algumas etapas dos 

estudos para que posteriormente se possa propor um destino mais nobre para esses resíduos, 

para tal foi utilizada as estruturas de alguns laboratórios parceiros. 

Os resíduos sólidos gerados nos experimentos foram centrifugados e 

posteriormente secos à temperatura ambiente. Foram caracterizados os resíduos gerados nos 

estudos com eletrodos de aço inox e alumínio, como também os eletrodos utilizados nesses 

mesmos processos. As técnicas utilizadas neste trabalho para caracterização do resíduo e dos 

eletrodos serão detalhadas nos subitens a seguir.  

4.9.1. Espectroscopia na região do infravermelho 

A fim de identificar os principais grupos funcionais presentes no resíduo 

proveniente do processo eletrolítico, com diferentes materiais de eletrodos, foram realizadas 

análises de infravermelho. Esta técnica consiste de uma fonte de luz que emite radiação 

situada entre as regiões do visível e do microondas. Quando a luz emitida é absorvida por uma 

molécula ou por certos grupos de átomos dão origem as bandas (espectros) que ocorrem mais 

ou menos na mesma frequência (SILVERSTEIN e WEBSTER, 2000).  

Neste trabalho foi utilizado um espectrômetro Perkin-Elmer, modelo FT-IR 

SPECTRUM. As análises foram realizadas nas amostras do resíduo em pó proveniente do 

estudo com o efluente real, na forma de pastilhas, com adição de KBr, no laboratório do 

Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará 

(DQOI/UFC).  

 

4.9.2.  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

A microscopia eletrônica de varredura é um aparelho que pode fornecer com 

rapidez informações sobre a morfologia e identificação de elementos químicos de uma 

amostra sólida. É amplamente utilizado nas áreas de biologia, odontologia, farmácia, 

engenharia, química, metalurgia, física, medicina e geologia. O MEV é uma das técnicas mais 

versáteis para a observação e análise de características microestruturais de objetos sólidos. O 

princípio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) consiste em utilizar um feixe de 

elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície da amostra, ponto a ponto, por linhas 

sucessivas e transmitir o sinal do detector a uma tela catódica cuja varredura está 
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perfeitamente sincronizada com aquela do feixe incidente (DEDAVID, GOMES, 

MACHADO, 2000).  

Neste trabalho foram realizadas micrografias eletrônicas de varredura no resíduo e 

nos eletrodos utilizados no processo eletrolítico do estudo com o efluente real. Para isso foi 

utilizado um microscópio Quanta FEG 450-FEI com magnificações de até 100.000 x, 

utilizando feixe de elétrons com aceleração de 20,0 kV e detectores de elétrons secundários e 

de energia dispersiva de raios-X no laboratório da Central Analítica da Universidade Federal 

do Ceará-UFC. Para as análises de MEV realizadas nas amostras do resíduo, as mesmas 

foram preparadas em suportes de metal utilizando fita de carbono dupla-face e metalizadas 

com uma fina camada de Ouro de aproximadamente 20 nm em metalizadora Quorum Q150T 

ES. 

4.9.3. Difração de Raios X (DRX)  

Dentre as técnicas de caracterização de materiais, a técnica de difração de raios X 

é a mais indicada na determinação das fases cristalinas presentes em materiais sólidos, como 

por exemplo, o resíduo gerado no processo eletrolítico. Isso se torna possível porque na maior 

parte dos sólidos (cristais), os átomos se ordenam em planos cristalinos separados entre si por 

distâncias da mesma ordem de grandeza dos comprimentos de onda dos raios X. A difração 

de raios X apresenta diversas vantagens para a caracterização de fases, dentre elas destacam-

se a simplicidade e rapidez do método, a confiabilidade dos resultados obtidos, a possibilidade 

de análise de materiais compostos por uma mistura de fases e uma análise quantitativa destas 

fases (ALBERS et al., 2002). 

A escolha da técnica de difração de raios X torna-se ainda bastante indicada, pois 

uma análise química reportaria os elementos químicos presentes no material, mas não a forma 

como os mesmos estão ligados (ALBERS et al., 2002). 

Neste trabalho foram realizadas análises do resíduo proveniente dos estudos com 

o efluente real para diferentes composições de eletrodos metálicos. O equipamento utilizado 

foi um difratômetro (modelo X-Pert PRO MPD-Panalytical) com spinner e geometria Bragg-

Bretano operando em modo contínuo e radiação de CuKα proveniente de tubo de cobre 

operado com foco linear a 40 kV e 45 mA. Os difratogramas foram obtidos no intervalo de 

10-100° 2theta e tempo de contagem de 67 s. As análises foram realizadas pelo laboratório de 

Raios-X localizado no Departamento de Física – UFC.  
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4.9.4. Fluorescência de Raios-X (FRX)  

Foram realizadas análises de fluorescência de raios-X por dispersão de 

comprimento de onda com o intuito de identificar e determinar os elementos presentes no 

resíduo proveniente dos estudos realizados com diferentes eletrodos metálicos. A análise por 

fluorescência de raios-X pode ter fins qualitativos ou quantitativos e se baseia na medição das 

intensidades dos raios-X característicos emitidos pelos elementos que constituem a amostra, 

quando excitada por partículas como elétrons, prótons ou íons produzidos em aceleradores de 

partículas ou ondas eletromagnéticas produzem radiações fluorescentes (transições eletrônicas 

dos elétrons das camadas mais internas do átomo), que são características para cada elemento 

químico (SANTOS et al., 2013).  

Neste trabalho foram realizadas análises do resíduo proveniente dos estudos com 

o efluente real utilizando diferentes eletrodos metálicos. As análises foram realizadas 

utilizando um espectrômetro de Fluorescência de Raios-X por dispersão de comprimento de 

onda (modelo ZMS Mini II, Rigaku) pelo laboratório de Raios-X da Universidade Federal do 

Ceará.  

4.9.5. Análise termogravimétrica (TG/DSC) 

Estudos recentes vêm demonstrando o crescente uso da análise termogravimétrica 

na caracterização da matéria orgânica produzida no processo de estabilização térmica. Dentro 

desse contexto, a utilização das técnicas termoanalíticas na caracterização térmica de amostras 

de resíduo provenientes dos sistemas de tratamento de efluentes mostra-se eficaz na obtenção 

de informações que elucidaram o comportamento térmico dessa matriz de grande interesse 

ambiental (DARÉ, 2013). 

Foram realizadas análises termogravimétricas nas amostras do resíduo 

proveniente do tratamento com processo eletrolítico usando diferentes composições de 

eletrodos metálicos. As análises térmicas (TG/DSC) foram obtidas utilizando um 

equipamento NETZSCH, modelo STA 449F3 Jupiter do Laboratório de Microscopia 

Molecular e Vibracional, localizado no Departamento de Física da Universidade Federal do 

Ceará. As amostras foram aquecidas no intervalo de 30 até 600°C, com uma taxa de 

aquecimento de 10 K.min
-1

 em ar atmosférico (80% N2/20% O2), com fluxo de 50 mL min
-1

, 

utilizando aproximadamente 10 mg de material em cadinhos de alumínio. 
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4.10. Sistema piloto de Eletrocoagulação/Sedimentação/Ozonização 

O sistema piloto de eletrocoagulação/sedimentação/ozonização (ECSO) foi 

construído no formato cilíndrico em acrílico, operando em batelada, com 140 L de volume 

útil. Um esboço do sistema piloto está apresentado na Figura 27. Observa-se que a unidade de 

tratamento piloto engloba 3 reatores: eletrocoagulação/floculação (1), decantador primário (2) 

e o tanque de polimento (3). Nos reatores 1 e 3 foram utilizados agitadores mecânicos para 

promover a homogeneização do efluente. Para o sistema de eletrocoagulação/floculação 

foram usadas fontes não comerciais de 20,0 V de tensão e corrente de saída de até 150 A. Os 

circuitos de corrente direta pulsada (CDP) dimensionados na escala laboratorial também 

foram usados na escala piloto. Na figura 28 é mostrado o esquema elétrico. 

Figura 27 - Unidade de tratamento piloto de eletrocoagulação/sedimentação/ozonização 

(ECSO). 

    Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Figura 28 – Esboço do sistema elétrico do processo de eletrocoagulação/floculação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

No compartimento que compreende o reator de eletrocoagulação/floculação, o 

efluente sofre a ação dos eletrodos promovendo a eletrólise da água através da aplicação de 

um campo elétrico uniformemente variado entre as placas igualmente espaçadas verticalmente 

e distribuídas em formato circular no reator. Esse reator continha 10 (dez) conjuntos de 

eletrodos conectados em arranjo bipolar em série, sendo 7 de aço inoxidável do tipo 304 e 3 

eletrodos de alumínio comercial (99% Al). Cada conjunto de eletrodos consistia de 8 placas 

espaçadas em 1,5 mm, cada placa media 5,0 x 40,0 x0,3 cm.  

Nesse estudo foram utilizados dois tipos de efluentes: (1) efluente final do 

processo de beneficiamento dos fios de algodão e (2) efluente que sai imediatamente após o 

processo de tingimento. Na composição do efluente (1) continha o corante Reactive Blue 19, 

e no efluente (2), os corantes Reactive Orange 107 e Reactive Red 198. Na Figura 29 é 

apresentada a imagem dos tanques onde eram coletados os efluentes utilizados nesse estudo. 
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Figura 29 – Reservatórios dos efluentes utilizados no estudo em escala sistema piloto. 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

A caracterização das amostras brutas e tratadas dos efluentes foram segmentados 

em duas etapas, devido à disponibilidade de equipamentos na fábrica onde foram realizados 

os experimentos em escala piloto. As análises de pH, condutividade elétrica, ORP (potencial 

de oxidação-redução), temperatura e turbidez foram realizados durante as experimentações na 

empresa. O monitoramento do pH, condutividade elétrica, ORP foram realizados pelo método 

eletrométrico utilizando uma sonda multiparamétrica HANNA HI9829. O parâmetro de 

turbidez foi monitorado utilizando um medidor de campo HI 98713 HANNA. 

As análises de alumínio, ferro, sólidos totais dissolvidos e de cor verdadeira foram 

realizadas no laboratório de Processos Oxidativos Avançados (LABPOA) situado no 

Departamento de Química Analítica e Físico- Química localizado na Universidade Federal do 

Ceará. As amostras foram coletadas em frascos de 150 mL e transportadas sob refrigeração 

para preservar condições semelhantes com as análises realizadas in loco. 

 As análises de cor verdadeira foram realizadas no espectrofotômetro Shimadzu 

UV-1800, após o processo de centrifugação da amostra, numa centrífuga de marca Eppendorf 

modelo 5702 RH, por um período de 5 minutos sob rotação de 2500 rpm. As análises de 

alumínio, ferro e manganês foram realizadas num colorímetro multianálise DM-50 

DIGIMED, seguindo a metodologia de análise do equipamento.  Os sólidos totais dissolvidos 

(STD) foram quantificados, após a centrifugação das alíquotas.   

 

 

Tingimento Beneficiamento 

geral 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Avaliação da eficiência de remoção de cor dos eletrodos de alumínio e aço inox em 

escala laboratorial 

Esse estudo foi realizado com o intuito de identificar o tipo de material de 

eletrodo que apresentasse a maior eficiência de remoção dos corantes presentes em solução. 

Após a identificação do melhor tipo de eletrodo foi explorado outros fatores experimentais de 

grande relevância para o processo de eletrocoagulação/floculação (pH, concentração do 

eletrólito, temperatura, concentração dos corantes, frequência dos pulsos e agitação). 

A identificação dos comprimentos de onda de absorção no espectro UV-Visível 

para os corantes utilizados no sistema de eletrocoagulação/floculação em escala laboratorial 

foi realizada a partir das soluções dos corantes comerciais. Foram obtidos os espectros de 

absorção molecular na região UV-Vis para identificar os comprimentos de onda de maior 

absorção. Nesta faixa observou-se substâncias absorventes presentes nos efluentes têxteis. Na 

Figura 30 é mostrado o espectro de absorção UV-VIS do efluente sintético e do real numa 

diluição de 1:20. Podemos observar (figura 30) bandas de absorção em 409 e 510 nm, 

referentes à presença dos grupos cromóforos dos corantes Reactive Orange 107 e Reactive 

Red 198, respectivamente, para ambos os efluentes utilizados no estudo em escala 

laboratorial. Os corantes utilizados nesse estudo apresentam em sua estrutura o grupo 

cromóforos azo (-N=N-). 

Figura 30 - Espectro UV-VIS do efluente sintético e real em uma diluição 20x. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Na Figura 31 (A), verificou-se uma diferença entre os percentuais de remoção de 

cor para os dois corantes estudados no efluente sintético, destacando-se os experimentos 

realizados com o eletrodo de aço inox que atingiram os maiores percentuais de remoção, 

84,11% para o corante Reactive Red 198 e 77,95 % para o corante Reactive Orange 107. O 

menor percentual de remoção de cor (abaixo de 30%), utilizando eletrodos de alumínio, se 

deve possivelmente ao fato do mesmo sofrer um processo de passivação mais acelerada do 

que o eletrodo de aço inox, o que contribui para a diminuição da densidade de corrente, 

diminuindo a eficiência do processo eletrolítico. 

Já no estudo com efluente real, os percentuais de remoção de cor dos corantes 

Reactive Orange 107 e Reactive Red 198 foram de 77, 95 e 84,11 % para o estudo com o aço 

inox e de 72,35 e 77,41 para o alumínio (figura 31 (B)). Essa diferença de eficiência de 

remoção de cor entre os efluentes pode ser atribuída à água utilizada no beneficiamento têxtil 

que foi diferente da água usada no preparo do efluente sintético. Outra justificativa que pode 

ser mencionada é a natureza química da amostra real, pois a mesma tinha resíduos de fibras de 

algodão oriundas do processo de tingimento dos fios. O que pode ter favorecido 

provavelmente a eficiência do processo com os dois tipos de eletrodos.  

Pajootan et al. (2012) relatam em seus estudos de eletrocoagulação utilizando 

eletrodos de alumínio, que o pH na faixa de 5-8 prevalece a formação de uma maior 

concentração do Al(OH)3 ,como pode ser observado na figura 18, que é a espécie apontada 

como responsável por uma maior eficiência do processo de eletrocoagulação. Esses mesmos 

pesquisadores também relatam que em algumas situações o Al(OH)4
-
 pode reverter o processo 

de adsorção do corante feita pelo coagulante, através do processo de repulsão eletrostática 

(ver figura 18). Outros pesquisadores observaram este mesmo efeito em seus estudos 

(YAVUZ et al., 2011, JUNG et al., 2015). No presente trabalho os valores de pH ficaram 

acima dessa faixa ótima (5-8) relatada pelos pesquisadores citados anteriormente, nesse caso 

houve possivelmente maior formação da espécie Al(OH)4
-
 que possui menor eficiência de 

remoção de cor do que hidróxido de alumínio (Al(OH)3), prevalecendo o processo de repulsão 

eletrostática, que diminui a eficiência do processo. Para o eletrodo de aço inox não foi 

observado esse mesmo comportamento, embora maior parte de sua composição seja de ferro, 

podendo formar espécies como Fe(OH)3 e Fe(OH)4
-
. 

Segundo Cañizares et al. (2005) os íons Al
3+

 combinados a hidroxila (OH
-
) 

gerados durante o processo de eletrocoagulação reagem para formar espécies poliméricas tais 

como Al6(OH)15
3+

, Al7(OH)17
4+

, Al8(OH)20
4+

, Al13(OH)24
7+

, dentre outras que se transformam 
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em espécies monoméricas menores e Al(OH)3. Uma grande desvantagem da utilização de 

eletrodos de alumínio (Al) se dá em relação à passivação por meio da formação de filme na 

superfície do eletrodo de Al. De acordo com Crespilho et al. (2004) durante o processo 

eletrolítico a liberação de íons (OH
-
) próxima a região do cátodo promove o ataque da 

superfície do eletrodo ocorrendo a formação da camada de passivação, esse fator acarreta na 

perda de eficiência do sistema devido à queda da passagem de corrente elétrica. 

A especiação do ferro (Fe
3+

) produzido pelo anodo de aço inoxidável é bem 

menos complexa do que a do alumínio, os íons Fe
3+

 podem sofrer hidrólise e, dependendo do 

pH da solução, formar as espécies Fe(OH)
2+

, Fe(OH)2
+
, Fe(OH)3 em condições ácidas. 

Entretanto, desde que, o efluente oriundo da Fábrica Têxtil tinha a faixa alcalina de trabalho 

(pH em torno de 9), é provável que as espécies formadas fossem Fe(OH)6
-
 e Fe(OH)4

-
.  Por 

outro lado, a formação do Fe(OH)3 proporciona uma boa capacidade de absorção do poluente, 

e quando presente, a solução apresenta uma cor amarelada (KOBYA et al., 2006).  

 

Figura 31- Eficiência de remoção de cor do processo eletrolítico CDP com diferentes 

composições de eletrodo. (A) Efluente sintético e (B) Efluente real. 
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(B) 

 
Condições experimentais: (A) Espaçamento entre as placas: 1mm; pH inicial: 9,5; Temperatura: 27°C; 

Agitação: 400 rpm; Frequência dos pulsos:  600 Hz; N° de eletrodos: 14; volume do efluente: 2,5L; 

Concentração dos corantes: 1 g/L; Concentração do eletrólito: 70 g/L. (B) Espaçamento entre as placas: 1mm; 

pH inicial: 9,5; Temperatura: 27°C; Agitação: 400 rpm; Frequência dos pulsos; 600 Hz; N° de eletrodos: 14; 

Volume do efluente: 2,5L. Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Em ambos efluentes estudados, observou-se maiores percentuais de remoção de 

cor do corante Reactive Red 198 em comparação com o Reactive Orange 107. A Figura 32 

(A) e 32 (B) apresentam as estruturas moleculares do corante Reactive Orange 107 e Reactive 

Red 198. Nas Figuras 34 e 35, podemos observar que o corante RR 198 apresenta um maior 

número de subespécies quando comparados com o RO 107, facilitando o processo de atração 

eletrostática com o coagulante.  

 Figura 32 - Estrutura molecular do corante Reactive Orange 107 (A) e Reactive Red 

198 (B). 
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(B) 
           Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

5.2. Avaliação dos parâmetros físico-químicos  

5.2.1. Efeito do pH 

Observa-se na Figura 33 os resultados dos dois delineamentos experimentais, os 

quais mostram um aumento nos valores de pH para todos os experimentos realizados. É 

sabido que o processo eletrolítico gera reações tanto no ânodo quanto no cátodo. No presente 

estudo, o aumento do pH se deve ao fato de ocorrer à redução da molécula da água na 

superfície do cátodo, gerando o íon hidroxila sendo esta a espécie química responsável pelo 

aumento do pH, como pode ser observado na Equação 12.  

 

    ( )    
    ( )    (  )(  )

                                                                      (12) 

 

Outros pesquisadores observaram em seus estudos um comportamento semelhante 

do pH nos processos de eletrocoagulação aplicados a efluentes têxteis sintéticos e reais 

utilizando eletrodos de alumínio e aço inox (PAJOOTAN et al., 2012; WEI et al.,2012; 

KHANDEGAR e SOROHA, 2013; NANDI e PATEL, 2013; PI et al., 2014; GHANBARI e 

MORADI, 2015; JUNG et al., 2015; KOBYA et al., 2016). 

Ghanbari e Moradi (2015) em seus estudos de eletrocoagulação para descoloração 

de efluente têxtil real afirmam que a eficiência de remoção de cor depende significativamente 

do pH inicial, pois em condições ácidas formam-se espécies de ferro (Fe
2+

 e Fe
3+

) mais 

solúveis do que em meio neutro (Fe(OH)2 e Fe(OH)3), reduzindo desta forma a eficiência do 

processo eletrolítico.  

É sabido que o pH inicial da solução desempenha um papel importante no 

processo de eletrocoagulação, pois, a oxidação dos eletrodos e a especiação dos hidróxidos 
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são bastantes depende da condição do pH (MOLLAH et al., 2004; CAN et al., 2006, 

DANESHVAR et al., 2006; KHANDEGAR e SAROHA, 2013). De um modo geral, em 

condições de pH entre 5 e 7, as espécies que predominam em solução são Al(OH)3 e Fe(OH)3, 

que são conhecidas por serem efetivas na adsorção rápida dos poluentes e aprisionamento de 

partículas coloidais (GHERNAOUT et al., 2009; JUNG et al., 2015). Isso pode ser 

evidenciado nos diagramas de E(V) x pH mostrados nas Figuras 18 e 19. 

Figura 33 - Comportamento do pH durante os experimentos com o efluente sintético (A) e 

efluente real (B). 
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(B) 

 
Condições experimentais: (A) Espaçamento entre as placas: 1mm; N° de eletrodos: 14; Tipo de eletrodo: aço 

inox; Volume do efluente: 2,5L.(B) Espaçamento entre as placas: 1mm; Temperatura: 50°C; N° de eletrodos: 14; 

Tipo de eletrodo: aço inox; Volume do efluente: 2,5L. Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Outro fator que deve ser levado em consideração é a especiação dos corantes em 

função do pH. Para os dois delineamentos experimentais foram utilizados os mesmos valores 

de pH iniciais (7, 9 e 11), onde suas evoluções ao longo do processo de eletrocoagulação se 

comportaram de maneira semelhante. Portanto, possivelmente as espécies dos corantes nos 

dois efluentes também foram às mesmas. 

 Na Figura 34 observou-se que a especiação do corante Reactive Orange 107 em 

diferentes valores de pH, envolveu um menor número de espécies em comparação com o 

corante Reactive Red 198. As espécies provavelmente presentes em solução durante o 

processo de tratamento são: no pH inicial 7, a espécie química presente refere-se a cor 

vermelha. Para os pH iniciais 9 e 11 estavam  presentes as espécies referentes às cores 

vermelha e roxa. Observa-se também que em grande parte dos experimentos predominou o 

corante na forma molecular em vez de sua forma iônica, o que possivelmente desfavoreceu o 

processo de atração entre o coagulante e o corante, reduzindo a eficiência de remoção de cor. 
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Figura 34 - Curva de distribuição de espécies do corante Reactive Red 198 em função do pH. 
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Fonte: http://www.chemicalize.org (2017). 
 

Figura 35 - Curva de distribuição de espécies do corante Reactive Orange 107 em função do pH. 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: https://www.chemaxon.com/products/marvin (2017). 
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5.2.2. Condutividade 

De acordo com a Figura 36 observa-se um comportamento semelhante da 

condutividade, tanto para o estudo com o efluente sintético como para o efluente real, 

comprovando que suas composições químicas se assemelham bastante. Pode-se observar 

oscilações nos valores de condutividade durante todas as experimentações. Se levarmos em 

consideração apenas as variações entre os valores iniciais e finais das análises de 

condutividade, constata-se que não houve uma elevação tão nítida desse parâmetro para os 

dois delineamentos.       

No entanto, esperava-se que a oxidação do ânodo e a redução das moléculas de 

água no cátodo, ao longo do tratamento, pudessem contribuir mais efetivamente no aumento 

da condutividade, devido ao aumento da carga iônica. Entretanto, isso pode não ter ocorrido 

devido a diferença de ordem de grandeza entre os valores iniciais de condutividade (altas 

concentrações de NaCl) e as reações redox do processo de eletrocoagulação, ou seja, a 

contribuição das reações redox foi pequena para a elevação da condutividade. Aliado a esse 

fato, pode-se dizer também que houve o consumo dos íons metálicos e dos hidróxidos para a 

formação da espécie coagulante, como pode ser observado nas equações 13 e 14 

(ALEXANDRE, 2015).  

 

  (  )
        (  )            (  ) ( )                                                                                  (13) 

   (  )
         ( )    ( )            (  ) ( )     (  )

                                                (14) 

 

Alexandre (2015) obteve resultados com comportamento semelhante ao presente 

estudo, onde a mesma utilizou o processo de eletrocoagulação utilizando eletrodos de aço 

inox para o tratamento de um efluente têxtil real. É fato que o aumento na concentração de 

sais aumenta a condutividade e favorece a eficiência do processo eletrolítico, pois favorece a 

elevação da densidade de corrente, e consequentemente a concentração de coagulantes e a 

produção gases eletrolíticos (O2 e H2), facilitando a remoção de poluentes (PAJOOTAN et al., 

2012; KHANDEGAR e SAROHA, 2013; MAHMOUD et al., 2013; NANDI e PATEL, 2013; 

PI et al., 2014; BEHIN et al., 2015). Chen (2004) relata que quando a condutividade do 

efluente é alta, o efeito do pH não é significante, pois dependendo da estabilidade da 

molécula, o processo de atração eletrostática não vai ser favorecido, como pode ser observado 

na Figura 35. 
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Figura 36 - Comportamento da condutividade durante os experimentos com o efluente 

sintético (A) e efluente real (B). 

  

 

(A) 

 

 

(B) 

Condições experimentais: (A) Espaçamento entre as placas: 1mm; N° de eletrodos: 14; Tipo de eletrodo: 

aço inox; Volume do efluente: 2,5L.(B) Espaçamento entre as placas: 1mm; Temperatura: 50°C; N° de 

eletrodos: 14; Tipo de eletrodo: aço inox; Volume do efluente: 2,5L. Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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5.2.3. Temperatura 

Os resultados apresentados na Figura 37 mostram um aumento gradual da 

temperatura em todos os experimentos realizados para os dois delineamentos experimentais. 

Sabe-se que dentre os vários fenômenos que ocorrem na eletrocoagulação, destaca-se a 

transferência de carga que é o processo responsável pela passagem de elétrons numa célula 

eletrolítica. A passagem da corrente elétrica (i) provoca a colisão dos elétrons livres com as 

partículas do condutor eletrolítico, esse processo é chamado de efeito joule, que resulta no 

aumento da temperatura da solução. Esse fenômeno potencializa a energia cinética dos 

elétrons, ou seja, facilita a passagem da corrente pelo seio da solução, potencializando a 

ocorrência das reações redox e consequentemente a formação das espécies coagulantes. 

O aumento da temperatura da solução potencializa a migração dos íons em 

direção aos pólos dos eletrodos facilitando a colisão entre eles. Isso proporciona uma maior 

formação de espécies coagulantes, e consequentemente aumenta a eficiência de remoção de 

poluentes (DANESHVAR et al., 2007). A elevação da temperatura da solução também 

favorece o processo de flotação, pois acelera o contato entre o contaminante (corante) e 

coagulante, facilitando a formação dos coágulos e flocos, que são removidos da solução pelos 

gases gerados no processo eletrolítico.  

O aumento da temperatura afeta o consumo energético (CHEN 2004; GAO et al., 

2004). Esse consumo energético está relacionado com outro parâmetro que é a corrente 

elétrica (i), pois, o acréscimo da temperatura proporciona maior fluxo de elétrons pelo sistema 

eletrolítico, elevando o consumo de energia.   

Attour e colaboradores (2014) estudaram a influência da temperatura na remoção 

de fosfato utilizando o processo de eletrocoagulação. Esses autores obtiveram maiores 

percentuais de remoção quando utilizaram temperaturas superiores a temperatura ambiente. 

Para o estudo de 50°C eles obtiveram uma remoção de fosfato de aproximadamente 100% do 

em 60 minutos. 

Chen (2004) relata que o acréscimo na temperatura favorece o aumento da 

densidade de corrente, e consequentemente a eficiência do processo de descoloração, pois, 

favorece a formação de coagulantes em solução. Essa maior eficiência é atribuída à destruição 

do filme de óxido formado na superfície do eletrodo. Segundo esse pesquisador, o uso de 

temperaturas elevadas no processo eletrolítico facilita a sedimentação dos sólidos formados 

durante o processo de eletrocoagulação, pois, produzem flocos mais compactos devido à 

contração dos poros do coagulante-poluente.    
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Figura 37- Comportamento da temperatura durante os experimentos com o efluente 

sintético (A) e efluente real (B). 

  

(A) 

 

(B) 
Condições experimentais: (A) Espaçamento entre as placas: 1mm; N° de eletrodos: 14; Tipo de eletrodo: 

aço inox; Volume do efluente: 2,5L.(B) Espaçamento entre as placas: 1mm; Temperatura: 50°C; N° de 

eletrodos: 14; Tipo de eletrodo: aço inox; Volume do efluente: 2,5L. Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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5.2.4. Potencial de Oxidação-Redução (POR) 

Os pesquisadores usam o conceito de POR para caracterizar a extensão na qual os 

efluentes são de natureza redutora ou oxidante em termos químicos, assim como acontece 

analogamente com o pH que é usado para caracterizar acidez (BAIRD, 2002). 

O potencial redox é um parâmetro que está associado aos tipos de reações 

químicas que podem está ocorrendo em um meio aquoso, ou seja, quando os valores de POR 

medidos são baixos significa que existe disponibilidade de elétrons em solução, no caso o 

meio é de natureza redutora (BAIRD, 2002). Em contrapartida quando o meio é oxidante, a 

disponibilidade de elétrons está reduzida, e desta forma prevalecem às reações de oxidação. 

Sabe-se que alguns átomos que possuem forte tendência a perder elétrons (cargas positivas) 

são chamados de elementos oxidantes. Outros apresentam forte tendência a receber elétrons e 

a estes são chamados de redutores (JARDIM, 2014). 

De posse dessas informações pode-se inferir sobre o comportamento das espécies 

em solução durante o processo de eletrocoagulação/floculação. O POR nos fornece o 

potencial de oxidação e redução de um ambiente.  

Na Figura 38 observa-se que ao final dos tratamentos via processo eletrolítico, os 

valores da POR apresentaram-se negativos para os dois tipos de efluente. Esses resultados 

mostram que o potencial variou de um meio oxidante para um meio redutor (+200 à -400 mV 

no efluente sintético e de +150 à -600 mV no efluente real), ou seja, no inicio dos 

experimentos se tinha um meio com deficiência de elétrons, e no decorrer do tratamento 

houve um aumento na disponibilidade de elétrons. Segundo a Equação 15, podemos observar 

a oxidação do eletrodo no processo eletrolítico proporciona a liberação da espécie metálica e 

elétrons para a solução.   

  ( )                (  )
                                                                                        (15) 

A formação de espécies redutoras durante o processo de eletrocoagulação, como o 

gás H2 que é gerado pela oxidação da molécula da água na superfície do cátodo e dos 

coágulos formados durante o processo eletrolítico pode ter contribuído para essa elevação na 

disponibilidade de elétrons.  

Maia (2014) avaliou o comportamento do potencial redox durante o estudo de 

eletrocoagulação, aplicado ao polimento de efluente de lagoa de estabilização utilizando 

eletrodos de alumínio e aço carbono. A mesma também observou o aumento na 

disponibilidade de elétrons no decorrer do tratamento via processo eletrolítico, onde a ORP 

variou de valores positivos a negativos (+400 à -800 mV). 
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Figura 38 - Comportamento da POR durante os experimentos com o efluente sintético (A) e   

efluente real (B). 

  

 

(A) 

 

(B) 
Condições experimentais: (A) Espaçamento entre as placas: 1mm; N° de eletrodos: 14; Tipo de eletrodo: aço 

inox; Volume do efluente: 2,5L.(B) Espaçamento entre as placas: 1mm; Temperatura: 50°C; N° de eletrodos: 

14; Tipo de eletrodo: aço inox; Volume do efluente: 2,5L. Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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5.2.5. Turbidez 

Alguns autores preferem avaliar a eficiência de remoção dos poluentes, após as 

amostras tratadas pelo processo eletrolítico permaneceram em repouso por um determinado 

tempo, para que os coágulos formados durante o tratamento possam sedimentar 

(KHANDEGAR et al., 2013; ZODI et al., 2013; MAIA et al., 2014, ALEXANDRE, 2015; 

MOUNTASSIR et al., 2015; ADAMOVIC et al., 2016; KOBYA et al., 2016). 

No presente estudo optou-se por avaliar o comportamento da turbidez 

imediatamente após a coleta, pois, o objetivo era avaliar a eficiência do processo eletrolítico, e 

não da etapa de sedimentação. Na Figura 39 podemos observar que houve um aumento da 

turbidez para todas as experimentações, apresentando comportamento semelhante tanto para o 

efluente sintético como para o real. Observa-se também que no tempo inicial os valores de 

turbidez são extremamente baixos comparados com outros tipos de efluentes industriais, 

evidenciando as características dos efluentes utilizados no estudo, que possuem em suas 

composições corantes reativos que são bastante solúveis em água (Tabela 1). Esse aumento da 

turbidez durante o processo de eletrocoagulação está possivelmente relacionado à redução das 

substâncias dissolvidas (corantes) presentes nas amostras, que após esse processo tornam-se 

suspensas, elevando assim a turbidez.  

Embora no presente estudo não tenha sido avaliado a turbidez após o processo de 

sedimentação, sabe-se que o processo de eletrocoagulação/floculação é bastante eficiente na 

remoção de turbidez.  

Kobya et al. (2016) e Liu et al. (2016) atribuem ao processo de dissolução 

anódica do eletrodo de Ferro e a consequente formação da espécie coagulante Fe(OH)3(s), 

como sendo a responsável pelo processo de adsorção dos sólidos suspensos (turbidez), 

proporcionando a  diminuição dos valores de turbidez.  
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Figura 39 - Comportamento da turbidez durante os experimentos com o efluente sintético (A) 

e efluente real (B). 

  

(A) 

 

 
(B) 

 

Condições experimentais: (A) Espaçamento entre as placas: 1mm; N° de eletrodos: 14; Tipo de eletrodo: aço 

inox; Volume do efluente: 2,5L.(B) Espaçamento entre as placas: 1mm; Temperatura: 50°C; N° de eletrodos: 14; 

Tipo de eletrodo: aço inox; Volume do efluente: 2,5L. Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

5.2.6. Cor 

A eficiência de remoção de cor está atrelada a formação de coagulantes em 
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através do processo de migração iônica irão formar a espécie coagulante (PAJOOTAN et al., 

2012; ZODI et al., 2013) . A espécie coagulante irá neutralizar os colóides (corantes), 

reduzindo a dupla camada difusa, ou seja, as forças atrativas prevalecerão em relação às 

forças repulsivas, facilitando desta forma o contato entre o coagulante e o contaminante 

(MERMA, 2008; MOUSSA et al., 2017).  

Na Figura 40 constata-se que ao longo do processo de tratamento houve uma 

elevação na eficiência de remoção de cor para os dois tipos de efluentes. Observa-se também 

que para alguns experimentos foi atingido um máximo percentual de remoção de cor em 

aproximadamente 20 minutos.  

Para o estudo com o efluente sintético os experimentos 9, 14, 15 apresentaram os 

maiores percentuais de remoção de cor que foram de 79,45%, 87,50%, 83,31% para o corante 

Reactive Orange 107 e para o corante Reactive Red 198 foram de 93,89%, 94,24%, 94,62 %, 

respectivamente.  

Para o estudo com o efluente real, os experimentos que apresentaram maiores 

percentuais de remoção de cor foram 4 e 16, apresentando 79,12% e 84,06% de eficiência 

para o corante Reactive Orange 107, ao passo que para o corante Reactive Red 198 foram de 

94,64% e 95,24%, respectivamente. 

Ghanbari e Moradi (2015) e Jung et al. (2015) relatam que a melhor faixa de pH 

para a remoção de cor de efluentes têxteis está entre 6-8. É fato que o pH inicial da solução 

desempenha um papel importante no processo de eletrocoagulação porque a dissolução dos 

eletrodos e a especiação dos hidróxidos são altamente dependentes dos valores de pH. Os 

autores afirmam que em condições ácidas as espécies de ferro (Fe
2+

 e Fe
3+

) são mais solúveis 

do que em meio neutro. Assim, a coagulação dos contaminantes é mais eficiente quando o pH 

do efluente está próximo do pH 7, como pode ser observado na Figura 18 e 19.  

Wei e colaboradores (2012) estudaram o efeito da velocidade de agitação na 

descoloração do corante Acid Black 1 durante o processo de eletrocoagulação. Esses autores 

relataram que o aumento na velocidade de agitação proporcionou um incremento na eficiência 

do tratamento. Esse aumento da eficiência é atribuída a um maior contato entre o coagulante e 

o corante Acid Black 1. Outro fator que pode está relacionado a essa eficiência de remoção de 

cor é o aumento da velocidade de agitação, o qual pode proporcionar um transporte de massa 

mais efetivo, e desta forma reduzir a passivação dos eletrodos, elevando a eficiência de 

descoloração do processo eletrolítico. Em contrapartida, Modirshahla et al. (2008) e 

Alexandre (2015) observaram em suas experimentações que o aumento da velocidade de 
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agitação acima do nível ótimo pode desconstruir os flocos formados, e consequentemente 

diminuir a eficiência do processo de remoção de cor. 

Pajootan et al. (2012), Nandi et al. (2013) e Mahmoud et al. (2013) estudaram o 

efeito da concentração de corantes no processo de eletrocoagulação para densidade de 

corrente e tempo fixos. Todos os autores foram unânimes em afirmar que a quantidade de 

coagulante formado durante um processo de eletrocoagulação não depende da concentração 

de corantes em solução, e sim da densidade de corrente e do tempo, conforme a lei de 

Faraday. Esses autores observaram que o aumento das concentrações de corantes em solução 

afetou negativamente a eficiência de remoção de cor, ou seja, a quantidade de coagulantes 

formados durante o processo eletrolítico foi insuficiente para a adsorção de todas as moléculas 

dos corantes em solução. 

Nandi e colaboradores (2013) avaliaram o efeito da concentração do eletrólito na 

eficiência de descoloração do corante Brilliant Green utilizando o processo de 

eletrocoagulação. Os pesquisadores reportaram que o aumento da concentração de sais em 

solução proporcionou o acréscimo da eficiência de remoção de cor. Essa elevação na 

eficiência do processo de tratamento se deve ao aumento na densidade de corrente 

proporcionada pela elevação na concentração de sais, que diminuem a resistência à passagem 

de corrente entre os eletrodos, e consequentemente favorece a remoção de cor (NANDI e 

PATEL, 2013). O aumento da concentração de sais no processo de 

eletrocoagulação/floculação também reduz a tensão eletrolítica, diminuindo o consumo 

energético (PAJOOTAN et al., 2012). 

Alexandre (2015) em seus estudos de eletrocoagulação avaliou o efeito da 

frequência na remoção de cor de um efluente têxtil real. Nesse trabalho a frequência foi 

variada em três níveis (600, 1400, 2200 Hz). Para esse estudo, os valores de frequência que 

obtiveram os maiores percentuais de descoloração ficaram compreendidos entre 600-1400 Hz, 

mais precisamente por volta de 1000 Hz. Segundo a autora, essa faixa utilizada possivelmente 

coincidiu com as frequências de vibração natural dos contaminantes presentes no efluente, o 

que facilitou o transporte de massa no seio da solução, e promoveu o maior contato entre o 

coagulante e o poluente.  

Neto et al. (2011) avaliaram a influência da temperatura no processo de 

eletrocoagulação para a remoção de cor de um corante têxtil sintético. Neste estudo foram 

realizados testes com as temperaturas de 25 e 50 ºC, nas mesmas condições experimentais. 

Esses autores concluíram que a temperatura mais elevada, proporcionou uma maior eficiência 
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de remoção de cor. Segundo Naje et al. (2016), o aumento da eficiência de remoção dos 

contaminantes com elevação da temperatura se dá pelo aumento na taxa de difusão da espécie 

metálica em solução (Fe
3+

), proporcionando uma maior formação do coagulante (Fe(OH)3), e 

consequentemente um aumento na taxa de remoção do poluente. Em contrapartida 

temperaturas muito elevadas solubilizam a espécie coagulante, diminuindo a eficiência do 

tratamento.  

Assim como a densidade de corrente, que acelera o processo de formação dos 

flocos, o aumento da temperatura também potencializa a formação dos mesmos. Outra 

consequência do acréscimo da temperatura é o aumento da condutividade iônica do eletrólito, 

que diminui o potencial aplicado, elevando a eficiência do processo de descoloração com 

menores custos.  Song et al. (2008) reportaram que o acréscimo da temperatura acarreta no 

aumento da mobilidade e da colisão dos íons para a consequente formação do coagulante. 

Além de contribuir para a elevação da taxa de reação entre o coagulante e o poluente. 

A maioria dos estudos sobre otimização dos processos de tratamento de águas 

residuais têm-se centrado na abordagem tradicional, ou seja, variando apenas um fator por vez. 

No entanto, esta abordagem não leva em conta os efeitos de interação entre os fatores, além de 

ser mais demorado e também apresenta resultados de otimizações pobres (TAK et al., 2015). 

Desta forma no presente trabalho optou-se por utilizar o delineamento fracionário e Box-

Behnken.  
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Figura 40 - Eficiência de remoção de cor dos corantes Reactive Orange 107 (A1) e Reactive Red 198 (A2) do efluente sintético e 

Reactive Orange 107 (B1) e Reactive Red 198 (B2) do efluente real. 

(A1) (A2) 

(B1) (B2) 

Condições experimentais: (A) Espaçamento entre as placas: 1mm; N° de eletrodos: 14; Tipo de eletrodo: aço inox; Volume do efluente: 2,5L.(B) Espaçamento entre 

as placas: 1mm; Temperatura: 50°C; N° de eletrodos: 14; Tipo de eletrodo: aço inox; Volume do efluente: 2,5L. Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Cinética de remoção de cor  

A cinética de remoção de cor foi avaliada para o estudo de 

eletrocoagulação/floculação utilizando o efluente sintético e real. Nesse tópico foram 

discutidos apenas os experimentos que apresentaram maiores eficiências de remoções de cor, 

bem como os seus respectivos parâmetros cinéticos (K, R
2
, T1/2). Nos Apêndices A à P são 

demonstrados os parâmetros cinéticos dos demais experimentos realizados com ambos os 

efluentes.   

Para o estudo com o efluente sintético, o experimento 14 apresentou maior 

percentual de remoção de cor para o corante Reactive Orange 107 e o experimento 15 foi o 

mais eficiente em relação ao corante Reactive Red 198. Na Figura 41 está apresentado o perfil 

cinético relacionados a esses experimentos. Nesta estão demonstrados os modelos de primeira 

e de segunda ordem, e os respectivos valores de K, R
2
, T1/2. 

Podemos observar na Figura 41 que os valores de K para ambos os corantes 

estudados são maiores para o modelo de primeira ordem (0,0872 para RO 107 e 0,2357 para 

RR198) em comparação com o de segunda ordem (0,0058 para RO 107 e 0,0495 para 

RR198), ou seja, depende diretamente da concentração dos reagentes em solução. Entretanto, 

para comprovar se os dados experimentais se adequam aos modelos devemos levar em 

consideração somente o coeficiente de correlação (R²).  

No presente estudo, os valores de erro padrão obtidos para o modelo de primeira 

ordem foram menores que os de segunda ordem (0,0247 para o RO107 e 0,0043 para o 

RR198 para 1
a
 ordem e 0,1006 para o RO107 e 0,0076 para o RR198 para 2

a
 ordem), 

evidenciando que os dados experimentais ajustaram-se melhor ao mesmo. Diante disto, o 

modelo de cinética de primeira ordem foi escolhido como base de análise para a remoção de 

cor no estudo com efluente sintético. 
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Figura 41– Cinética de remoção de cor do corante Reactive Orange 107 (A) e do corante 

Reactive Red 198 (B) referente ao estudo com efluente sintético. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Na Figura 42 é mostrado o estudo cinético relacionado com o efluente real. 

Observa-se que os comportamentos dos parâmetros cinéticos foram semelhantes aos do 

estudo com o efluente sintético. Desta forma os dados experimentais seguem um modelo de 

cinética de primeira ordem, como pode ser observado na Figura 42, apresentando um valor de 

K de 0,0651 para o corante RO 107 e 0,0903 para o corante RR 198.  Essa semelhança no 

modelo cinético pode está atribuída as características dos efluentes estudados, pois, tanto os 

efluentes, real e sintético apresentam em média a mesma composição química. Emamjomeh e 

Sivakumar (2006); Essadki et al. (2010); El-Ashtoukhy e Amin et al. (2010); Khatibikamal, et 

al. (2010); Carvalho et al. (2015); Escobar et al. (2015) mostraram que os dados 

experimentais dos seus estudos de eletrocoagulação seguiram o modelo 1
a
 ordem e 1

a
 pseudo 

ordem.  
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Figura 42 – Cinética de remoção de cor do corante Reactive Orange 107 (A) e do corante 

Reactive Red 198 (B) referente ao estudo com efluente real. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

5.3.   Delineamento experimental Fracionário 

O número de experimentos necessários para se realizar um planejamento fatorial 

completo aumenta rapidamente com o número de fatores k a serem investigados (NETO, 

SCARMINIO e BRUNS, 2010). Para o estudo com efluente sintético optou-se por avaliar 6 

fatores (pH, concentração de NaCl, concentração de corantes, frequência, agitação e 

temperatura). Nesse caso se fosse utilizado um planejamento fatorial completo precisaria 

realizar 64 experimentos + 4 repetições no ponto central totalizando 68 experimentos, com as 

replicatas ficariam 132 experimentos. Rodrigues e Lemma (2009) relatam que uma 

quantidade elevada de ensaios não garante um estudo de otimização eficiente, caso os níveis 

das variáveis estejam fora das faixas adequadas, além de ocorrerem desperdício de material e 

de tempo.  

Nesta etapa do trabalho foram realizados 32 experimentos com as replicatas + 4 

repetições no ponto central, totalizando 36 experimentos. Esse número de ensaios foi 

resultado de um planejamento fracionário de 2
(6-2)

 mais as repetições no ponto central. Esse 

delineamento foi realizado com o objetivo de selecionar as variáveis mais importantes no 

processo de tratamento do efluente têxtil sintético com a tecnologia eletrolítica. Neste tipo de 

delineamento só é possível avaliar os efeitos principais, pois, os efeitos de interação não 

podem ser avaliados. Neto, Scarminio e Bruns (2010) afirmam que o número de interações de 

ordem alta aumenta drasticamente com o número de fatores, sendo na maioria das vezes 
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insignificante. Portanto, nos estudos utilizando muitos fatores, os efeitos principais são mais 

relevantes para a análise estatística. Lima (2015) também utilizou em seus experimentos de 

eletrocoagulação (para o tratamento de água) o delineamento fatorial fracionário. Lee et al. 

(2012) usou o planejamento fatorial fracionário no estudo de floculação de efluente contendo 

corante usando compósitos polimérico Inorgânico-Orgânico. 

Para o tratamento estatístico optou-se por utilizar os dados de remoção de cor em 

20 minutos de tratamento, pois neste tempo foi observada uma estabilidade no processo de 

descoloração para boa parte dos experimentos (Figura 18 (A1 e A2)). Além disso, evita a 

ocorrência de alguns problemas operacionais, como a queima do circuito e da fonte. A Tabela 

12 apresenta a matriz utilizada no delineamento fracionário com as respectivas respostas 

obtidas em cada ensaio. Nesta observa-se que algumas experimentações (5, 9, 14 e 15) 

apresentaram destaque em relação aos percentuais de remoção dos corantes Reactive Orange 

107 e Reactive Red 198.  

Tabela 12 – Matriz codificada do delineamento fracionário com as respectivas 

respostas. 

 

Fatores 
      Respostas  

          (remoção de cor %) 

Exp X1 X2 X3 X4 X5 X6     RO 198                     RR 198 

1 0 0 0 0 0 0             66,42                             92,45 

2 0 0 0 0 0 0             64,94                             90,98 

3 1 1 1 1 1 1             72,66                             86,90 

4 -1 -1 -1 1 -1 1             65,98                             80,21 

5 1 1 -1 -1 -1 -1             76,97                             94,76 

6 1 -1 1 1 -1 -1             54,57                             89,23 

7 -1 1 -1 1 1 -1             78,71                             92,92 

8 1 -1 -1 1 1 -1             52,28                             86,67 

9 -1 1 1 1 -1 -1             79,45                             93,89 

10 -1 -1 1 1 1 1             42,86                             73,62 

11 0 0 0 0 0 0             62,87                             91,54 

12 -1 1 1 -1 -1 1             73,79                             90,23 

13 -1 -1 -1 -1 -1 -1             31,03                             81,03 

14 -1 1 -1 -1 1 1             87,50                             94,24 

15 1 1 -1 1 -1 1             83,31                             94,62 

16 1 -1 -1 -1 1 1             46,44                             79,64 

17 1 -1 1 -1 -1 1             32,48                             83,74 

18 1 1 1 -1 1 -1             59,16                             89,55 

19 -1 -1 1 -1 1 -1             55,79                             84,41 

20 0 0 0 0 0 0             62,63                             92,67 
 Legendas: pH (X1), temperatura (X2), agitação (X3), concentração de sal (X4), concentração de cor 

(X5) e frequência (X6). Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Na Tabela 13 é apresentada a análise de variância (ANOVA) para o delineamento 

fracionário realizado no estudo de eletrocoagulação do efluente sintético. Nesta são 

apresentados os valores de grau de liberdade, soma dos quadrados, quadrado médio, valores F 

e as significâncias de cada coeficiente das regressões através do valor ―p‖. Estes valores 

foram fornecidos pelo software R. Os coeficientes estatisticamente significativos foram 

destacados em negrito, considerando um intervalo de confiança de 95% (p<0,05).  

 Podemos observar na Tabela 13 que o parâmetro temperatura apresentou 

significância estatística ao nível menor que 0,05%, indicando que o mesmo influenciou 

significativamente no processo de descoloração do efluente sintético. Mesmo com esse 

resultado não podemos afirmar que os outros parâmetros estudados não contribuíram no 

processo de remoção de cor, mas apenas que não influenciaram ao nível da significância 

utilizada (p<0,05). Como relatado anteriormente, há vários parâmetros que influenciam na 

eficiência do processo de eletrocoagulação, entretanto, a concentração de sais em solução 

merece especial destaque, pois afeta diretamente na densidade de corrente. Para o presente 

estudo utilizou-se concentrações de NaCl de 50, 70 e 90 g/L. Estas concentrações elevadas de 

NaCl podem provavelmente ter sido responsáveis pela baixa influência dos outros fatores 

estudados no processo de descoloração do efluente sintético. 
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Tabela 13 - Análise de variância para o delineamento fracionário. 

  

Fonte de 

variação 

 

Fatores 

 

GL 

 

SQ 

 

QM 

 

Valor F 

 

Pr 

(>F) 

 

 

 

 

Corante 

Reactive 

Orange 107 

 

 
Regressão 

linear (entre os 

grupos) 

pH 1 718,80 718,78 2,16 0,17 

Temperatura 1 1602,40 1602,40 4,81   

0,04* 

Agitação 1 922,00 922,03 2,77 0,12 

Concentração 

de sal 

1 0,70 0,70 0,00 0,96 

Concentração 

de cor 

1 325,60 325,62 0,98 0,34 

Frequência 1 175,20 175,17 0,53 0,48 
Regressão 

linear (dentro 

dos grupos) 

 

Resíduos  

 

 

13 

 

4327,80 

 

332,91 

  

 

 

 

 

Corante 

Reactive 

Red 198 

 

 
Regressão 

linear (entre os 

grupos) 

pH 1 192,10 192,10 0,75 0,40 

Temperatura 1 1379,40 1379,38 5,40   

0,04* 

Agitação 1 206,50 206,50 0,81 0,38 

Concentração 

de sal 

1 310,30 310,29 1,22 0,29 

Concentração 

de cor 

1 503,60 503,55 1,97 0,18 

Frequência 1 615,80 615,78 2,41 0,14 
Regressão 

linear (dentro 

dos grupos) 

 

Resíduos 

 

13 

 

3319,60 

 

255,35 

  

Legendas: GL = Graus de liberdade, SQ = Soma dos quadrados e QM = Quadrado médio. Fonte: Elaborado 

pelo autor (2017). 

5.4. Delineamento experimental Box-Behnken 

Metodologias de superfície de resposta (MSR) têm sido amplamente utilizadas 

para a otimização de vários processos, especialmente, no tratamento de águas residuais 

contendo corantes (SHARMA et al., 2009; TRIPATHI et al., 2009; BINGÖL et al., 2012; 

KOUSHA et al., 2012; PAPADOPOULOU et al., 2013; COBAS et al., 2014; SHAHRI e 

NIAZI et al., 2015). MSR é uma técnica estatística utilizada para modelar sistemas 

complexos, através da avaliação dos efeitos simultâneos de vários fatores, e da otimização das 

melhores condições para respostas desejáveis, gerando superfícies de resposta e gráficos de 

contorno para determinação das condições ideais (MARAN et al., 2013; ABIGAIL et al., 

2015; TAK et al., 2015). RSM também gera um modelo matemático que pode ser utilizado 

para prever a resposta de um sistema para qualquer nova condição (TAK et al., 2015). Assim 

como outros tipos de ferramentas estatísticas, o delineamento Box Behnken (DBB) apresenta 
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vantagens em relação ao planejamento convencional (BINGÖL et al., 2012). Pois, fornece 

informações detalhadas e rápidas sobre os efeitos principais e de interação, com um menor de 

experimentações (MONA et al., 2011). 

Nesta etapa do trabalho foram realizados 24 experimentos com as replicatas + 4 

repetições no ponto central, totalizando 28 experimentos. Esse número de ensaios foi 

resultado de um planejamento Box- Behnken com 3 fatores. O delineamento Box-Behnken, 

diferentemente do fracionário, proporcionou a observação dos efeitos principais, bem como 

também das interações de 1ª ordem e de ordem quadrática.  

Dessa forma, foram observados quais foram os fatores que influenciaram mais 

significativamente no processo de tratamento do efluente real. Da mesma maneira que foi 

realizado no tratamento estatístico com dados provenientes do estudo com o efluente sintético, 

optou-se por utilizar os dados de remoção de cor em 20 minutos de tratamento, pois, também 

foi observada uma estabilidade no processo de descoloração para boa parte dos experimentos 

(Figura 18 (B1 e B2)), além de evitar a ocorrência de problemas operacionais citados 

anteriormente. A Tabela 14 apresenta a matriz utilizada no delineamento Box-Behnken com 

as respectivas respostas obtidas em cada ensaio. Nesta observa-se que algumas 

experimentações (3, 4, 7 e 16) apresentaram destaque em relação aos percentuais de remoção 

dos corantes Reactive Orange 107 e Reactive Red 198.  

Tabela 14 – Matriz codificada do Delineamento Box-Behnken com as 

respectivas respostas. 

 
Fatores 

  Respostas  

      (remoção de cor %)     

Experimentos X1 X2 X3 RO 198     RR 198 

1 0 0 0 76,28                91,90 

2 0 1 1 76,19                93,16 

3 1 -1 0 78,86                93,05 

4 0 -1 1 79,12                94,64 

5 -1 0 -1 72,79                94,00 

6 1 0 1 72,65                92,64 

7 0 1 -1 79,74                88,87 

8 0 0 0 74,00                91,83 

9 0 -1 -1 52,76                80,58 

10 -1 1 0 69,17                91,57 

11 0 0 0 74,43                92,10 

12 1 1 0 69,59                91,25 

13 -1 -1 0 73,10                92,54 

14 0 0 0 71,66                92,18 

15 -1 0 1 72,34                92,49 

16 1 0 -1 84,06                95,24 
Legendas: frequência (X1), agitação (X2) e pH (X3). Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Na Tabela 15 é apresentada a análise de variância (ANOVA) para o delineamento 

Box-Behnken. Assim como foi observado no delineamento fracionário, os fatores:  pH, 

agitação, e frequência (X6) utilizados no delineamento Box-Behnken não influenciaram no 

processo de descoloração do efluente real ao nível de significância de 5% (p≤0,05). Assim, 

constata-se que os resultados apresentados nos dois delineamentos mostraram semelhança, já 

que os dois efluentes estudados apresentam composição química similar.  

Tabela 15 - Análise de variância para o delineamento Box-Behnken. 

  

Fonte de 

variação 

 

Fatores 

 

GL 

 

SQ 

 

QM 

 

Valor F 

 

Pr (>F) 

 

 

 

 

 

Corante 

Reactive 

Orange 107 

 

 

 

Regressão 

linear (entre os 

grupos) 

X1 1 39,40    39,43 0,70 0,44   

X2 1 14,70   14,72    0,26 0,63   

X3 1 15,00    14,99    0,26 0,62   

X1
2
 1 4,40     4,39    0,08 0,79   

X2
2
 1 24,20    24,21    0,43 0,54   

X3
2
 1 0,40 0,41 0,01 0,93   

X1X2 1 7,10 7,13    0,13 0,73   

X1X3 1 30,00    30,03    0,53 0,49   

X2X3 1 223,70 223,65    3,97 0,09 
Regressão 

linear (dentro 

dos grupos) 

 
Resíduo 

 

6 

 

338.2    

 

56.36        

  

 

 

 

 

 

 

Corante 

Reactive 

Red 198 

 

 

 

Regressão 

linear (entre os 

grupos) 

X1 1 0,31 0,31 0,03   0,88 

X2 1 2,04 2,04 0,16 0,70 

X3 1 25,35 25,35 2,03 0,20 

X1
2
 1 19,18 19,18 1,54 0,26 

X2
2
 1 17,47 17,47 1,40 0,28 

X3
2
 1 1,44 1,44 0,12 0,75 

X1X2 1 0,17 0,17 0,01 0,91 

X1X3 1 0,30 0,29 0,02 0,88 

X2X3 1 23,86 23,86 1,91 0,22 
Regressão 

linear 

(dentro dos 

grupos) 

 
Resíduo 

 

6 

 

74.79   

 

12.46 

  

Legendas: frequência (X1), agitação (X2), pH (X3), GL = Graus de liberdade, SQ = Soma dos quadrados e 

QM = Quadrado médio. Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

  

Em algumas situações experimentais, uma primeira avaliação dos resultados não 

nos fornece todas as informações necessárias para entendermos o comportamento do sistema 

estudado. Contudo, alguns programas, como o R Project, utilizam ferramentas estatísticas que 
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nos possibilita explorar melhor os dados adquiridos em nossas pesquisas, permitindo a 

escolha do melhor modelo para representar os nossos resultados.  

A escolha do modelo adequado, do ponto de vista estatístico, é um ponto 

extremamente importante na análise de dados (BOZDANGAN, 1987). Busca-se o modelo 

mais econômico, isto é, o modelo que envolva o mínimo de fatores possíveis a serem 

estimados e que explique bem o comportamento da variável resposta. Nesta tendência, 

diversos critérios para seleção de modelos são apresentados na literatura (BOZDOGAN, 

1987; WOLFINGER, 1993, LITTEL et al., 2002). Dentre esses critérios para seleção de 

modelos, os critérios baseados no máximo da função de verossimilhança (MFV) são os mais 

utilizados, dentre eles podemos citar, o Teste da Razão de Verossimilhança (TRV), o Critério 

de Informação de Akaike (AIC) e o Critério Bayesiano de Schwarz (BIC). 

Diante do exposto, para o presente estudo, a escolha do melhor modelo foi 

baseada no critério AIC, sendo o modelo linear generalizado escolhido devido ao menor valor 

desse critério. Nos Apêndices A e B são apresentados os dados referentes à seleção dos 

modelos. Podemos observar no Apêndice A que o menor valor de AIC referente ao corante 

Reactive Orange 107 apresentou um valor de 61,16 (Apêndice A) e para o corante Reactive 

Red 198 o menor valor de AIC foi de 37,14 (Apêndice B). Com base nesses dados estatísticos 

foi proposto um novo modelo para representar os dados experimentais, baseado na tabela de 

análise de variância (Tabela 16). 

Tabela 16- Análise de variância após o cálculo do critério AIC para os corantes Reative 

Orange 107 e Reactive Red 198. 

  

 Fonte de 

variação 

 

Fatores 

 

GL 

 

SQ 

 

QM 

 

Valor 

F 

 

  Pr (>F) 

 

 

Corante 

Reactive 

Orange 107 

 

Regressão 

linear (entre os 

grupos) 

X2 1 14,70   14,72    0,40 0,54   

X3 1 15,00    14,99    0,41 0,53   

X2X3 1 223,70 223,65    6,05   0,03* 
Regressão 

linear (dentro 

dos grupos) 

 
Resíduo 

 

12 

 

443,8    

 

36,98        

  

 

 

Corante 

Reactive Red 

198 

Regressão 

linear (entre os 

grupos) 

X2 1 2,04 2,04 0,27 0,62 

X3 1 25,35 25,35 3,29     0,09** 

X2X3 1 23,86 23,86 3,10     0,10** 
Regressão 

linear (dentro 

dos grupos) 

 
Resíduo 

 

10 

    

Legendas: agitação (X2), pH (X3), GL = Graus de liberdade, SQ = Soma dos quadrados e QM = Quadrado 

médio. Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Os modelos para a remoção de cor dos corantes estudados foram obtidos somente 

com as parcelas que foram estatisticamente significativas pelo teste de probabilidade de 

significância (p≤0,10), os quais relacionam as variáveis respostas com as variáveis 

independentes, demonstradas nas Equações 16 e 17 para os corantes Reactive Orange 107 e 

Reactive Red 198, respectivamente. 

 73,5462 – 7,4775 X2X3                                                                                                      (16) 

  91,7525 + 1,7800 X3 – 2,4425 X2X3                                                                      (17) 

Os valores positivos dos coeficientes indicam um aumento no valor da resposta 

quando a variável segue em direção ao seu nível máximo estudado. Enquanto que, os valores 

negativos indicam um efeito de aumento da resposta quando a variável segue em direção ao 

seu nível mínimo. Para as interações, valores positivos indicam que a resposta aumentará se 

as duas variáveis forem em direção ao mesmo nível, inferior ou superior. E valores negativos 

indicam um aumento na resposta se as variáveis forem em direções contrárias, ou seja, uma 

variável em direção ao nível superior e a outra em direção ao nível inferior (Alexandre, 2015).  

De acordo com os dados da Tabela 17, constata-se que as variáveis independentes 

são consideradas significativas em termos de interação para o corante Reactive Orange 107, e 

em termos lineares e de interação para o corante Reactive Red 198. Contudo, nota-se que o 

pH no termo linear (X3), se destacou dentre as demais variáveis, com valores ―p‖ igual a 0,03 

para o corante Reactive Orange 107. Já para o corante Reactive Red 198 nota-se que o pH no 

termo linear e agitação/pH  no termo de interação influenciaram na remoção de cor, 

apresentando valores de ―p‖ de 0,09 e 0,10, respectivamente. 

 

5.4.1. Análise das superfícies de resposta 

No estudo da superfície de resposta, o valor de uma variável independente é 

mantido fixo, e os valores das outras variáveis independentes são confrontados para a 

determinação da região ótima, ponto onde se encontram os valores máximos ou mínimos, 

dependendo do tipo da variável resposta (ALEXANDRE, 2015).  

Na Figura 43 são apresentados os gráficos de superfície de resposta e contorno 

referentes às interações que influenciaram significativamente no processo de remoção de cor 

dos corantes presentes no efluente real. De acordo com a Tabela 13 podemos observar que a 

interação que influenciou no processo de remoção de cor ao nível de significância de 10% foi 

a interação entre a agitação e o pH para ambos os corantes. 
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Na Figura 43 podemos notar que a frequência dos pulsos foi mantida fixa, e os 

fatores velocidade de agitação e pH tenderam para a obtenção da região ótima. Percebe-se que 

a remoção de cor dos dois corantes presentes no efluente é intensificada à medida que a 

velocidade de agitação é aumentada ao nível máximo estudado, e quando são utilizados 

valores de pH mais elevados. As outras interações (frequência X pH ; frequência X agitação) 

não foram significativas para os níveis estudados, as mesmas não foram apresentadas nesta 

seção. Entretanto, nos Apêndices C e D podemos observar as tendências para a remoção de 

cor envolvendo esses variáveis.  

Figura 43 - Superfície de resposta e de contorno para a remoção de cor dos corantes Reactive 

Orange 107 (A1 e A2) e Reactive Red 198 (B1 e B2). 

(A1) 

 

(A2) 

 
 

(B1) 

 

(B2) 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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5.5. Corrente Contínua (CC) versus Corrente Direta Pulsada (CDP) 

De acordo com os dados da Figura 44 podemos observar que o processo CC/aço 

inox foi o mais eficiente em relação à remoção de cor dos corantes estudados quando 

comparados aos demais sistemas. Essa eficiência está relacionada à maior densidade de 

corrente aplicada nos processos utilizando corrente contínua. No entanto, é sabido que uma 

densidade de corrente elevada requer maior gasto com energia elétrica, o que acaba tornando 

o processo eletrolítico, em alguns casos, pouco atrativo do ponto de vista econômico. 

 

Figura 44 - Comparação entre o processo eletrolítico com corrente contínua e a 

corrente direta pulsada na remoção de cor de efluente sintético com eletrodos de 

diferente composição.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Na tabela 17 são apresentados os resultados dos demais parâmetros físico-

químicos estudados. De uma forma geral esses parâmetros comportaram-se de maneira 

semelhante aos estudos realizados anteriormente. Com destaque para os parâmetros potência e 

densidade de corrente no estudo com CC/inox, que apresentaram valores muito maiores do 

que os demais processos analisados, em torno de 50%. Os menores valores de densidade de 

corrente e potência apresentados nos estudos com a corrente direta pulsada, para ambos os 

tipos de eletrodos usados, ocorreram pelo fato do circuito eletrônico utilizado possuir 

componentes que reduzem o ―Duty cycle‖, ou seja, ciclo de trabalho do sistema eletrolítico, 

que para o caso usado neste trabalho foi de 50%.  
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Tabela 17 - Comportamento dos parâmetros físico-químicos para diferentes combinações de 

processos eletrolíticos. 

 Corrente contínua / Eletrodo de aço inox 

Tempo 
(min) 

Potência 
(W) Temp.(°C) 

Corrente 
(A) 

ORP 
(mV) pH 

C.E 
(mS/cm) 

Turbidez 
(NTU) 

0 406,5 24,9 16,2 10,0 10,0 69,1 23,6 

5 506,9 31,2 20,2 -545,2 10,4 84,1 2200,0 

10 536,7 36,0 21,3 -599,8 10,7 94,1 3830,0 

15 565,2 41,8 22,5 -620,1 10,7 92,1 5710,0 

20 577,3 45,8 23,0 -622,2 10,6 95,6 7040,0 

25 584,3 50,6 23,2 -641,7 10,6 95,5 7890,0 

30 596,1 55,2 23,7 -621,0 10,6 96,9 9780,0 

        Corrente direta pulsada / Eletrodo de aço inox 

Tempo 
(min) 

Potencia 
(W) Temp. (°C) 

Corrente 
(A) 

ORP 
(mV) pH 

C.E 
(mS/cm) 

Turbidez 
(NTU) 

0 203,5 23,9 8,3 7,0 9,7 64,4 30,4 

5 236,4 26,7 9,3 -493,0 10,3 76,6 1033,0 

10 244,2 28,8 9,6 -502,3 10,5 88,4 1858,0 

15 254,6 31,0 10,0 -532,2 10,5 72,6 2600,0 

20 263,2 33,2 10,4 -541,8 10,6 80,2 3610,0 

25 272,9 35,6 10,8 -580,1 10,7 89,2 4470,0 

30 279,1 37,6 11,1 -575,0 10,7 87,9 5350,0 

        

 Corrente direta pulsada / Eletrodo de alumínio  

Tempo 
(min) 

Potência 
(W) Temp.(°C) 

Corrente 
(A) 

ORP 
(mV) pH 

C.E 
(mS/cm) 

Turbidez 
(NTU) 

0 173,1 25,4 5,5 17,2 10,9 99,7 18,0 

5 190,1 27,8 6,0 -388,7 10,0 87,5 34,1 

10 194,2 30,1 6,2 -409,1 9,8 89,1 51,9 

15 197,9 32,3 6,3 -419,0 9,7 93,5 138,7 

20 208,2 34,1 6,7 -408,5 9,6 90,7 282,6 

25 207,9 36,1 6,7 -406,7 9,6 95,3 419,0 

30 210,3 38,1 6,8 -406,7 9,6 92,5 635,0 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

5.6. Consumo energético 

 

De acordo com os dados da Tabela 15 foi calculado o valor do consumo de 

energia elétrica gasto no processo. Para isso foram utilizados os seguintes dados: U=220 V; 

t=0,33h20min; V=2,5x10
-3

 m
3
 e para corrente i foram utilizados 23,0A, 10,4A, 6,7A para 

CC/aço Inox, CDP/aço Inox, CDP/Alumínio, respectivamente. Esses valores foram utilizados 

na Equação 18. 
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                                    (18) 

  

De acordo com os dados da Tabela 18, observa-se que o sistema CC/aço inox foi 

o mais eficiente entre os processos estudados, apresentando os maiores percentuais de 

remoção de cor para os dois corantes analisados. Em contrapartida, o alto consumo 

energético, em algumas situações, torna a aplicação do processo eletrolítico em escala 

industrial inviável. Outro fator que deve ser levado em consideração é o maior custo 

relacionado à manutenção dos equipamentos utilizando o processo CC/aço inox, visto que 

utiliza densidade de corrente mais elevada. A elevada densidade de corrente inviabilizou os 

experimentos utilizando corrente contínua com eletrodo de alumínio, pois acelerou o processo 

de passivação do cátodo, reduzindo drasticamente a corrente que fluía pelos eletrodos, e 

consequentemente a eficiência do sistema.       

 

Tabela 18 - Consumo energético para diferentes combinações eletrolíticas. 

Tecnologias 

eletrolíticas 

Consumo energético 

(      ) 

Remoção de cor (%) 

Reactive Orange 107 Reactive Red 198 

*CC/Aço Inox 674,67 79,97 95,04 

**CDP/Aço Inox 303,60 42,11 87,92 

***CDP/Alumínio 196,53 13,08 18,80 

*CC/Aço inox = processo eletrolítico com corrente contínua utilizando eletrodo de aço inox. 

**CDP/Aço Inox = processo eletrolítico com corrente direta pulsada utilizando eletrodo de aço inox. 

***CDP/Alumínio = processo eletrolítico com corrente direta pulsada utilizando eletrodo de alumínio. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

5.7. Caracterização do resíduo gerado e dos eletrodos utilizados no processo eletrolítico  

5.7.1. Espectroscopia na região do Infravermelho (FTIR) 

Espectros de infravermelho forneceram informações importantes sobre a química 

dos grupos funcionais presentes no resíduo gerado pelo processo de eletrocoagulação. Essa 

análise evidenciou as interações eletroliticas entre flocos e cátions, as quais desempenham um 

papel importante para a remoção de colóides (GARG e PRASAD, 2016).  

Na Figura 45 são demonstrados os espectros de FTIR dos resíduos sólidos gerados 

nos estudos de eletrocoagulação com os eletrodos de aço inox e aluminio. Nesta podemos 

observar que as bandas de absorção para ambos os eletrodos são semelhantes, apresentando 

pequenos deslocamentos. Nota-se uma forte absorção em 3300 e 3370 cm
-1

 atribuida à 

hidroxila associada (–OH) que pode está relacionada com a água ainda presente no resíduo, 
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observa-se também absorções moderadas em 1500 e 1580 cm
-1

 referente à amina secundária 

(–NH) e em 1350 e 1375 cm
-1

 atribuída a ligação –C=C dos anéis aromáticos. Há também 

absorções fracas em 1080 e 1100 cm
-1 

relacionada ao grupo sulfona (-SO2), 940 cm
-1

 atribuída 

ao grupamento sulfóxido (S=O), e em 812 cm
-1 

referente às ligações entre átomos de carbono 

e halôgeneos (C-Cl).  

Figura 45 - Espectro de Infravermelho do resíduo sólido gerado no processo de 

eletrocoagulação com eletrodos de aluminio e aço inox. 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).  

 

Diante desses resultados podemos fazer algumas considerações.  A primeira delas 

é em relação a presença da hidroxila associada no resíduo sólido. Essa hidroxila muito 

provavelmente está ligada a espécie metálica que foi liberada durante o processo eletrolítico 

para a formação do coagulante. A formação desse coagulante é fundamental para a remoção 

dos contaminantes que estavam no efluente, sendo neste caso os corantes. Em relação aos 

outros grupamentos (–NH, –C=C, -SO2, S=O, C-Cl) que apareceram nos espectros de FTIR 

podemos relatar que possivelmente todos pertencem a moléculas dos corantes presentes no 

efluente, evidenciando que o processo de remoção dos corantes é bem sucedido.  As 

estruturas dos corantes são demonstradas na Figura 32. 

Akyol (2012); Carvalho et al. (2015); Garcia et al. (2015) e Garg e Prasad (2016) 

também observaram a presença de alguns grupamentos funcionais nos seus resultados de 
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FTIR do resíduo gerado no processo de eletrocoagulação. Nesses estudos de eletrocoagulação 

com eletrodos metálicos (alumínio, ferro e cobre) constataram a presença dos grupamentos (-

OH, –NH, C=C, C-Cl). 

5.7.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV-EDX) 

As medidas realizadas no estudo com efluente real mostraram informações 

importantes sobre a morfologia dos eletrodos metálicos antes e após o processo de 

eletrocoagulação, bem como sobre o resíduo gerado no tratamento. 

Nas Figuras 46 e 47 são apresentados os resultados das medidas de MEV- EDX 

dos estudos de eletrocoagulação com efluente real utilizando eletrodos de alumínio e aço 

inox, respectivamente. Podemos observar na Figura 46 que o desgaste do ânodo de alumínio 

foi mais intenso do que o do aço inox (Figura 47). Esse maior desgaste do eletrodo de 

alumínio se deve a menor resistência que o mesmo apresenta em relação à passagem de 

corrente elétrica comparado com o eletrodo de aço inox, que consequentemente promoveu 

maiores acréscimos dos valores de densidade de corrente, contribuindo para o maior desgaste 

dos eletrodos de alumínio. Quanto aos elementos presentes nos eletrodos metálicos utilizado 

nos ensaios, podemos observar que na composição elementar fornecida pela análise de EDX 

há a presença dos elementos químicos Al, Cu, Mn, Si e Fe no eletrodo de alumínio, sendo o 

alumínio o elemento majoritário. E para o eletrodo de aço inox estão presentes os elementos 

C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni e Fe, sendo o ferro o elemento majoritário. 

Quanto à análise do resíduo, podemos observar nas micrografias apresentadas na 

Figura 48 que os flocos formados durante o processo eletrolítico utilizando eletrodos de 

alumínio mostraram-se maiores do que os dos eletrodos de aço inox. Garg e Prasad  (2016) 

relatam que o resíduo gerado no processo de eleetrocoagulação com eletrodos de aluminio 

apresenta um sólido de maior natureza cristalina em comparação com os eletrodos de aço 

carbono, devido ao seu maior tamanho de partícula. 

 Em relação à composição do resíduo, podemos observar a presença de Fe, Ni, Cr, 

Mn, C, O, Cl, Ca, Na, S, P, Si e Cu no resíduo proveniente do processo de eletrocoagulação 

com eletrodos de aço inox, prevalecendo como elementos majoritários: cloro, ferro, sódio, 

oxigênio e o cromo. Fato esse que pode ser comprovado no mapa de cores apresentado na 

Figura 49, indicando possivelmente a presença de NaCl e/ou complexos ou hidróxidos 

metálicos. Por outro lado, para o resíduo proveniente do processo eletrolítico utilizando 

eletrodo de alumínio podemos observar a presença de Cl, Na, C, O, Si, Ca e Al, sendo os 

elementos majoritários: cloro, sódio, oxigênio e alumínio (Figura 50). Assim como no resíduo 
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resultante do processo utilizando eletrodos de aço inox, podemos observar também a presença 

de cloreto de sódio e complexos ou hidróxidos metálicos. Garcia e colaboradores (2015) 

afirmam que os principais componentes do resíduo resultante do processo de eletrocoagulação 

são carbono, cloro, oxigênio e enxofre, e que eles podem está associados com a presença de 

matéria orgânica e inorgânica. 

Outros pesquisadores também constataram a presença de alguns elementos 

químicos no resíduo gerado nos seus estudos de eletrocoagulação (MOUNTASSIR et al., 

2015; GARG e PRASAD, 2016; GARCIA et. al., 2015). Para os eletrodos de aço carbono 

foram encontrados Fe, Zn, O, C, Cl, Na, e para eletrodos de alumínio foram encontrados Cl, 

Na, C, O, S, Zn, Ca e Al (MOUNTASSIR et al., 2015; GARG e PRASAD, 2016). 
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(A) (B) (C) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Figura 46 - Análises de MEV- EDX dos eletrodos utilizados no estudo de eletrocoagulação com efluente real utilizando eletrodo de alumínio. 

Eletrodo antes do tratamento (A) e após o processo: ânodo (B) e cátodo (C).  
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Figura 47- Análises de MEV- EDX dos eletrodos utilizados no estudo de eletrocoagulação com efluente real utilizando eletrodo de 

aço inox. Eletrodo antes do tratamento (A) e após o processo: ânodo (B) e cátodo (C).  

 

(A) (B) (C) 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Figura 48 - Análises de MEV-EDX das amostras do resíduo sólido proveniente do estudo de 

eletrocoagulação com efluente real. Resíduo eletrodo de aço inox (A) Resíduo eletrodo de alumínio (B). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

(A) (B) 
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Figura 49 - Mapa de cores das micrografias eletrônicas de varredura acoplada ao EDX da amostra de lodo proveniente do estudo de 

eletrocoagulação com efluente real com eletrodo de aço inox. 

 
  

  
 

   Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Figura 50 - Mapa de cores das micrografias eletrônicas de varredura acoplada ao EDX da amostra de lodo proveniente do estudo de 

eletrocoagulação com efluente real com eletrodo de alumínio. 

 
  

  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).
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5.7.3. Difração de Raios-X (DRX) e Fluorescência de Raios-X (FRX)  

      

Dentre as várias técnicas de caracterização de sólidos, as técnicas de difração e 

fluorescência de raios- X são bastante importantes para a análise qualitativa das amostras, 

com destaque para a análise de DRX que identifica às fases cristalinas presentes nos materiais 

sólidos.  

Os resultados das medidas de DRX e FRX são apresentados na Figura 51 e Tabela 

19. De acordo com os dados relativos ao resíduo do eletrodo de aço inox (REA), podemos 

observar picos mais intensos referentes à fase cristalina do cloreto de sódio (NaCl) que 

também são confirmados pela análise de fluorescência. Nos resultados relativos ao resíduo de 

eletrodo de alumínio (REAL), constatou-se como fase majoritária o NaCl, como pode ser 

observado nos resultados das análises de FRX (Tabela 19).  

É importante salientar que a não identificação de alguns elementos químicos na 

análise de DRX não significa que eles não estejam presentes na amostra. Pois, essa análise só 

identifica materiais com estrutura cristalina. De fato, a análise de FRX, identificou todos os 

elementos presentes nas amostras. Vários pesquisadores também utilizaram as técnicas de 

DRX e FRX para caracterizar o resíduo gerado no processo de eletrocoagulação (AKYOL, 

2012; KOBYA e DEMIRBAS, 2015; GARG e PRASAD, 2016). Todos os autores confirmam 

a presença de espécies metálicas no resíduo produzido durante o processo eletrolítico. 

      Tabela 19 - Análise de FRX do resíduo sólido gerado no processo de eletrocoagulação com 

efluente real. 

Elementos e compostos Resíduo do eletrodo de Al (%) Resíduo do eletrodo de Aço Inox (%) 

Cl 72,45 37,70 

Fe    0,12  28,75 

Na 15,44 13,03 

Cr -    7.93  

Al 9,54   -  

Ni -  3,98 

S 0,55  0,98 

K - 0,17 

Ca 0,80 0,63 

Mg -   0,62  

Mn - 0,53 

Cu - 0,09 

Si 0,37 - 

P 0,31 - 

Ag 0,20 - 

Cd 0,17 - 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Figura 51 - Análise de DRX do resíduo sólido gerado no processo de eletrocoagulação 

com efluente real utilizando eletrodo de alumínio (A) e aço inox (B). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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5.7.4. Análises térmicas (TG-DSC) 

Os experimentos de análise térmica foram realizados, a fim de monitorar a perda 

de massa das amostras de resíduo sólido, em diferentes temperaturas. A Figura 52 mostra as 

curvas relativas à perda de massa das amostras provenientes do processo de eletrocoagulação 

com eletrodos de aço inox e aluminio, respectivamente. Os picos apresentados ao longo das 

curvas representam eventos químicos ocorridos.  

Na Figura 52(A) podemos observar um pico referente a perda massa, em 

aproximadamente 100 ºC que deve está provavelmente relacionado à perda de água do 

resíduo, quantificada como 4% da massa da amostra. Na Figura 52(B) também observamos 

esse mesmo comportamento, porém a perda de massa da amostra nessa mesma temperatura é 

de 6% da massa da amostra. Para ambas as amostras observa-se que em temperaturas 

próximas a 350 ºC, ocorreram outros eventos, que podem está relacionados à queima de 

compostos orgânicos presentes nas amostras de resíduo. Essa perda de massa se deve 

possivelmente a oxidação da matéria orgânica presente no resíduo, que pode ser evidenciada 

nas curvas de DSC. Essa decomposição do resíduo pode favorecer a produção de óxidos 

metálicos, pois, na composição dessas amostras existe a presença de metais. Diante disso, os 

resultados sugerem que o resíduo gerado no processo eletrolítico apresenta potencial para ser 

utilizado na obtenção de catalisadores, desde que o mesmo seja submetido a um tratamento 

térmico específico.  

Garg e Prasad (2016) realizaram análises de TG em resíduos gerados no processo 

de eletrocoagulação utilizando eletrodos de alumínio e ferro. Os autores também observam 

que o resíduo proveniente de ambos os eletrodos mostram uma perda de massa em 

aproximadamente 100 ºC que foi atribuída a perda de água que não foi evaporada à 

temperatura ambiente. Os pesquisadores relatam que a perda de massa dos eletrodos de ferro é 

maior do que os de aluminio, fato que também foi observado no presente estudo. Essa perda 

de massa é atribuida a formação de CO e CO2 decorrente da oxidação do material orgânico.  
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Figura 52 - Análise térmica das amostras de resíduo proveniente do processo de 

eletrocoagulação do efluente real com eletrodos de aço inox (A) e alumínio (B). 

 

(A) 

 
(B) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).  

 



105 

 

 

 

5.8. Sistema piloto de Eletrocoagulação-floculação/Sedimentação/Ozonização 

Nesta etapa foram utilizados dois tipos de efluentes: o do beneficiamento geral 

dos fios de algodão e o proveniente apenas da etapa de tingimento. Embora esses efluentes 

sejam da mesma origem industrial (têxtil), os mesmos apresentam composição química um 

pouco diferente. O efluente do beneficiamento geral possui uma composição química mais 

complexa, com a presença de sequestrantes, engomantes, dispersantes, amaciantes, corantes, 

NaCl, peróxido de hidrogênio, carbonatos, dentre outras substâncias químicas. Já o efluente 

do tingimento possui em sua composição corantes, NaCl, NaOH, carbonatos e auxiliares de 

tingimento, entretanto, a concentração desses compostos nesse efluente é bem mais elevada.  

5.8.1. Avaliação dos parâmetros físico-químicas 

Cor  

Observa-se na figura 53, que o percentual de remoção de cor dos corantes 

presentes no efluente proveniente do beneficiamento geral, foi de 26,84% para o corante 

Reactive Orange 107 e de 30,13 % para o corante Reactive Red 198, para 60 minutos de 

tratamento. Já para o efluente proveniente do processo de tingimento, a remoção de cor do 

corante Reactive Blue 19 em 30 minutos de tratamento foi de 87%. Os percentuais de 

remoção de cor foram baseados nos comprimentos de onda de absorção máxima dos corantes 

(409 nm, 510 nm e 596 nm). A maior eficiência de remoção de cor do efluente proveniente do 

processo de tingimento deve-se possivelmente a maior condutividade elétrica que esse 

efluente apresentou em relação ao outro efluente estudado. Sabe-se que concentrações 

elevadas de sais em solução potencializam a eficiência do processo de eletrocoagulação, pois, 

maximiza a produção de coagulantes, e consequentemente a remoção de contaminantes. Na 

Figura 54 são mostradas imagens das amostras dos efluentes tratados.  
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Figura 53 – Eficiência de remoção de cor no tratamento do efluente proveniente do 

beneficiamento geral dos fios de algodão (A) e do tingimento (B). 

 
 

 

 
 

 

Condições Experimentais: Agitação de 800 rpm e corrente direta pulsada.  Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Figura 54 – Alíquotas tratadas por eletrocoagulação do efluente têxtil proveniente do 

beneficiamento completo têxtil (A) e do tingimento (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH 

Os efluentes produzidos pelas indústrias têxteis apresentam valores de pH 

bastante variáveis. Na indústria em estudo, o processo de tingimento utiliza grande quantidade 

de hidróxido de sódio (NaOH), portanto já era esperado que o pH do efluente não tratado 

tivesse situado em faixa alcalina. 

De acordo com os dados da Figura 55, podemos observar que o efluente 

proveniente do processo de beneficiamento geral dos fios de algodão, apresentou pequena 

variação no pH entre os seus valores iniciais e finais após o processo de 

eletrocoagulação/floculação. Essa estabilidade nos valores de pH pode ser atribuída à 

presença de substâncias químicas que são conhecidas pela sua atividade tamponante, como é 

o caso do carbonato de sódio (Na2CO3). O mesmo comportamento foi observado no 

tratamento do efluente proveniente do tingimento.  Embora, esperava-se um aumento nos 

(A) 

(B) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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valores de pH após o tratamento eletrolítico, pois, nesse processo ocorre a redução da 

molécula da água na superfície do cátodo, produzindo íons hidroxila (OH
-
).  

Figura 55 - Comportamento do pH durante os experimentos em escala piloto. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).  

 

Como vimos em discussões anteriores, o pH é primordial para sabermos quais as 

espécies químicas que estarão presentes numa solução. No caso de um processo de 

eletrocoagulação, ocorrem vários equilíbrios reacionais. O pH atua diretamente na especiação 

tanto dos agentes coagulantes produzidos pelos ânodos de sacrifício (hidróxidos de metais) 

quanto na distribuição percentual de subespécies formadas a partir do corante utilizado. As 

especiações dos corantes utilizados no efluente do beneficiamento dos fios de algodão são 

tamponante. Na Figura 56 é mostrada a especiação do corante Reactive Blue 19. Observa-se 

que espécie A apresenta-se como majoritária durante toda faixa de pH. 
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Figura 56 - Curva de distribuição de espécies do Corante Reactive Blue 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o diagrama de espécie do corante Reactive Blue 19, observa-se que para 

a faixa de pH (10-11) utilizada na batelada de tratamento, a subespécie A foi o componente 

principal do sistema aquoso. Esse fato pode ter contribuído provavelmente para uma maior 

eficiência de remoção de cor desse efluente, pois trata-se de uma matriz menos complicada, 

que recebeu carga de águas residuais apenas da etapa de tingimento. Desta forma, o 

contaminante se apresenta somente em uma forma, provocando assim a eficácia do processo 

eletrolítico, em especial nos fenômenos de eletrocoagulação, ou seja, a atração eletrostática 

que ocorre entre contaminante e coagulante.  

 

 

Fonte: www.chemicalize.org (2017). 

 

http://www.chemicalize.org/
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Condutividade, temperatura e sólidos totais dissolvidos (STD) 

O processo de eletrocoagulação é proveniente da interação de diversos parâmetros 

que em conjunto propiciam uma série de mecanismos afim de remover partículas em 

suspensão, colóides e sólidos dissolvidos no efluente que se busca realizar o tratamento, o 

entendimento de alguns parâmetros unidos busca facilitar a compreensão do processo, visto 

que, na literatura em muitos casos os estudos se apresentam isolados em relação a cada 

parâmetro. Um dos casos que podem ter os resultados correlacionados são os parâmetros de 

condutividade, temperatura e sólidos totais dissolvidos.  

DANESHVAR et al., (2007) ressaltou que a temperatura promove um acréscimo 

da eficiência de remoção de contaminantes quando se utiliza o processo de eletrocoagulação, 

pois, a cinética dos íons gerados in situ aumenta, sendo assim a colisão entre partícula do 

contaminante e coagulante é facilitada. A temperatura também promove modificação na 

condutividade elétrica do efluente a ser tratado, à medida que a cinética dos íons aumenta, 

devido ao acréscimo de temperatura tem-se uma diminuição na viscosidade da solução, 

portanto a mobilidade iônica aumenta e consequentemente a migração de cargas, provocando 

elevação do parâmetro de condutividade elétrica (BASTOS, 2011).  

Segundo APHA (2005), os ensaios de sólidos contemplam nove frações diferentes 

de sólidos quantificáveis em uma amostra de matriz aquosa que diferem entre si pelas suas 

características de tamanho das partículas e volatilidade. Dentre os 9 tipos, os sólidos totais 

dissolvidos possuem uma atenção especial devido sua atuação direta no parâmetro 

condutividade. Os sólidos totais dissolvidos (STD) representam a concentração total de sais 

dissolvidos contidos na matriz aquosa, como bicarbonatos (HCO3
-
), sulfatos (SO4

2-
), cloretos 

(Cl
-
), nitratos (NO3

-
), íons metálicos (Ca

2+
, Mg

2+
, Na

+
, K

+
, Fe

2+
), dentre outros. Esses íons 

representam potenciais eletrólitos quando estão em concentração razoavelmente elevadas em 

solução, portanto as medidas de STD servem de comparação e parâmetro de acompanhamento 

para o processo de condutância eletrolítica no processo de eletrocoagulação, caso o efluente 

apresente baixa condutividade. A ausência de eletrólitos no meio eletrolítico torna o processo 

de geração de agentes coagulantes ineficiente, consequentemente a eficácia na remoção de 

partículas suspensas, colóides e contaminantes dissolvidos é prejudicada. 

Os resultados de condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos e temperatura 

para o processo de tratamento dos efluentes do beneficiamento geral da produção fabril e do 

tingimento são mostrados Tabela 20 e 21.   

 



111 

 

 

 

Tabela 20 - Medidas de condutividade elétrica, temperatura e sólidos totais dissolvidos 

obtidos durante o processo de tratamento do efluente proveniente do beneficiamento geral da 

produção fabril. 

 

Tempo (min) 

 

Condutividade elétrica  

(mS.cm
-1

) 

 

Temperatura (°C) 

 

Sólidos Totais Dissolvidos 

(STD) (g.L
-1

) 

0 19,86 33,4 9,8 

10 19,36 33,38 9,55 

20 17,85 34,72 9,82 

30 17,34 33,31 9,44 

40 19,37 33,33 9,81 

50 14,08 33,52 9,73 

60 12,57 34,64 9,84 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Tabela 21 - Medidas de condutividade elétrica, temperatura e sólidos totais dissolvidos obtidos 

durante o processo de tratamento proveniente do tingimento. 

 

Tempo (min) 

 

Condutividade elétrica 

(mS.cm
-1

) 

 

Temperatura (°C) 

 

Sólidos Totais Dissolvidos  

(STD) (g.L
-1

) 

0 39,8 38,24 27 

5 52,74 38,91 26 

10 51,71 39,72 25,3 

15 51,36 39,31 25,6 

20 50,73 39,33 25,5 

25 52,64 39,52 24,7 

30 52,31 39,64 25,6 

35 52,77 39,83 26,6 

40 51,91 39,95 26,00 

45 52,99 40,01 26,30 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Observa-se nestas tabelas que a condutividade elétrica diminuiu no decorrer dos 

experimentos para o efluente do beneficiamento geral e aumentou para o efluente do 

tingimento. Essa diminuição na condutividade elétrica para o efluente do beneficiamento se 

deu provavelmente pelo consumo das espécies iônicas presentes na solução. Já para o efluente 

do tingimento ocorreu o inverso, a condutividade do efluente aumentou. Esse fato pode ser 

justificado pelo excesso de eletrólitos contidos no efluente do tingimento, que facilitou o 

transporte de corrente elétrica, portanto a carga de massa de metal liberada do anodo de 

sacrifício na forma de cátion metálico contribuiu mais ainda para o processo de aumento da 

condutividade. 

 Em relação aos parâmetros temperatura e STD observa-se uma pequena variação 

nos valores durante todo o tempo de experimentação. Embora, o aumento da temperatura 

tenha sido pequeno (39-40°C), essa elevação é justificada pela passagem de corrente elétrica, 
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que provoca o aumento da energia cinética das moléculas e da mobilidade iônica, 

desencadeando a dissipação da energia na forma de calor (efeito joule).  

Efeito do tratamento na concentração de alumínio e ferro  

Os resultados dos valores quantificados de alumínio e ferro durante os processos 

de tratamento eletrolíticos encontram-se na Tabela 22, para o caso do efluente proveniente do 

beneficiamento têxtil geral, e na Tabela 23, para o caso do efluente proveniente do processo 

de tingimento. 

Tabela 22 - Resultados das análises via método colorimétrico de 

alumínio e ferro para o efluente proveniente do beneficiamento 

geral. 

 

Tempo (min) 

 

Alumínio (mg.L
-1

) 

 

Ferro (mg.L
-1

) 

 0 1,52 0,32 

10 0,89 0,17 

20 0,85 0,08 

30 1,06 0,25 

40 1,09 0,14 

50 1,42 0,16 

60 1,75 0,12 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Tabela 23 - Resultados das análises via método colorimétrico de 

alumínio e ferro para o efluente proveniente do tingimento. 

 

Tempo (min) 

 

Alumínio (mg.L
-1

) 

 

Ferro (mg.L
-1

) 

  0 0,00 0,27 

  5 0,00 0,41 

10 0,07 0,34 

15 0,13 0,31 

20 0,14 0,16 

25 0,20 0,21 

30 0,23 0,16 

35 0,24 0,25 

40 0,26 0,24 

45 0,23 0,27 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Diante da quantificação dos elementos mostrados nas tabelas, tem-se que os 

valores dos dois elementos foram maiores para o processo de tratamento do efluente de 

beneficiamento dos fios, ou seja, a quantidade dessas espécies em solução encontrava-se bem 

maior. O contrário se observa nos resultados do tratamento do efluente proveniente do 

tingimento, valores menores de concentração foram medidos.  
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Inicialmente deve-se observar na Tabela 22 que o efluente sem nenhum 

tratamento já apresentava uma concentração dos elementos em solução, este fato deve-se a 

característica da reserva utilizada pela fábrica têxtil, onde a água utilizada no processo é 

captada de poços onde se tem um contato direto do lençol freático com rochas que em sua 

composição podem ter esses, dentre outros elementos. O mesmo se repetiu na Tabela 23, 

entretanto o parâmetro alumínio apresentou valor zero de concentração inicial, como se trata 

de volumes grandes de água de poço, a matriz analítica sofre uma diferenciação, podendo ter 

em alguns casos ausência de algum dos elementos citados. Outro fator importante a ser 

ressaltado são as baixas concentrações dos elementos após o tratamento com processo 

eletrolítico. Isso se deve provavelmente a formação dos coagulantes com as espécies (Al
3+

, 

Fe
2+

/Fe
3+

, dentre outros). Essas espécies são potenciais agentes de coagulação, sua baixa 

concentração especifica indica que este deve ter sedimentado ou flotado (dependendo da 

densidade do floco) junto ao poluente, devido aos mecanismos de adsorção e varredura dos 

contaminantes presentes no efluente. Este fenômeno foi bastante observado para o caso do 

efluente descartado do tingimento, onde a sedimentação era rápida, formando uma camada de 

lodo significativa no fundo do reator. 

A especiação dos agentes coagulantes nesta etapa garante diretamente a eficiência 

na remoção dos poluentes contidos no efluente. No caso do alumínio, o cátion metálico 

produzido no ânodo de sacrifício pode atuar de várias maneiras (dependendo do pH, das 

propriedades estruturais do poluente e da concentração da solução), podendo interagir 

diretamente com o poluente, hidrolisar para formar um complexo hidroxi-alumínio ou formar 

precipitado. A geração de espécies de Al no processo de eletrocoagulação é geralmente 

explicada em termos de dois principais mecanismos que ocorrem durante o processo de 

coagulação, são estes: neutralização de cargas dos colóides negativamente carregados, por 

produtos catiônicos hidrolisados, e a incorporação ao precipitado amorfo formado via 

floculação por varredura. Sendo assim, a concentração deste elemento após estes processos 

ocorrerem deve diminuir, indicando que o contaminante está sendo removido.  

Umas das problemáticas obtidas na batelada de tratamento realizada no efluente 

proveniente do tingimento é justamente a cor final obtida. Um aspecto amarelo-esverdeado 

marcou a coleta da última alíquota como mostrado em comparação ao efluente bruto na figura 

57.  
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Figura 57 - Representação do efluente bruto comparado ao 

efluente tratado, ambos provenientes do tingimento, por 

eletrocoagulação durante 45 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Segundo os autores Cañizares et al., (2005) e Kobya et al., (2006) o efluente 

durante e após o tratamento pode apresentar uma cor verde ou amarela bastante forte, esta 

coloração é proveniente dos íons Fe
2+

 (verde) e Fe
3+

 (amarelo) gerados no tratamento 

eletrolítico. Este fator foi observado como descrito na figura 36, entretanto uma grande 

ressalva a ser feita está em relação ao uso dos eletrodos de aço inoxidável, pois uma liga de 

composição descrita na tabela 2 representa sua formação, sendo assim podem ocorrer a 

especiação no efluente final de mais do que esses dois elementos (Fe e Al) de forma mais 

profunda.  

 
Turbidez 

Os resultados de turbidez obtidos durante o processo de eletrocoagulação são 

mostrados nas Figuras 58(A) e 58(B). As medições de turbidez foram realizadas in situ e após 

a sedimentação.  

Observa-se nestas figuras que ocorreu um acréscimo nos valores de turbidez 

durante o processo de eletrocoagulação. Essa elevação nos valores desse parâmetro foi 

ocasionada pela formação de flocos, resultado do processo de agregação dos colóides 

(corantes) pela espécie coagulante formada no processo eletrolítico. O aumento da turbidez 

foi constatado pela elevação da carga de sólidos suspensos. Para o efluente proveniente do 

tingimento observou-se que a carga de sólidos suspensos e flocos formados foi bem mais 

elevada do que o proveniente do beneficiamento geral da fibra.  Como enfatizado 
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anteriormente, a condutividade elétrica afeta diretamente a produção de coagulantes e flocos 

formados durante um processo de eletrocoagulação, como nesse caso foi maior observou-se 

uma maior formação de sólidos suspensos (turbidez).  

Após a sedimentação, os valores de turbidez foram pequenos, isso é esperado 

quando se usa o processo de eletrocoagulação no tratamento de efluentes, pois, após a 

agitação ser desligada os flocos que adquiriram peso tende a sedimentar.   

 

Figura 58 - Resultados de turbidez obtidos durante o processo de eletrocoagulação. (A) 

efluente proveniente do beneficiamento geral da fibra e (B) efluente proveniente do 

tingimento. 

 

  

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

(A) 

(B) 
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Eletrocoagulação-floculação/Sedimentação/Ozonização (ECSO) 

O estudo do processo de eletrocoagulação-floculação/sedimentação/ozonização 

foi realizado com o intuito de aumentar a eficiência de remoção de cor dos efluentes reais, já 

que nos estudos em escala laboratorial observou-se que mesmo com remoções de cor acima 

de 90%, os efluentes tratados pelo processo de eletrocoagulação-floculação ainda 

apresentavam coloração. A aplicação de ozônio combinado com o processo eletrolítico vem 

sendo estudado recentemente por alguns pesquisadores (ASAITHAMBI et al., 2012; AZIZ et 

al., 2016; BEHIN et al., 2015). 

A aplicação do ozônio (O3) foi realizada no efluente proveniente do tingimento 

durante 15 minutos, após o mesmo ser submetido ao tratamento de Eletrocoagulação-

floculação/Sedimentação (ECS) por um período de 45 minutos. Observa-se na Figura 59 que 

houve um aumento na eficiência de remoção de cor do corante Reactive Blue 19 em 

aproximadamente 5%. Essa elevação na eficiência se deu pelo fato do ozônio ser conhecido 

como um ótimo oxidante, com o potencial de oxidação de 2,07 V, sendo responsável pela 

quebra dos grupos cromóforos presentes na molécula do corante que ainda ficaram 

remanescentes do processo eletrolítico. Behin et al. (2015) observou que a combinação do 

processo de EC/Ozonização aumentou em aproximadamente 20% a eficiência de remoção de 

cor do corante Acid Brown 214 em 30 minutos de tratamento. Na Figura 60 é mostrada a 

imagem do processo de eletrocoagulação-floculação/Sedimentação/Ozonização. 

 

Figura 59 - Eficiência de remoção de cor do processo de 

Eletrocoagulação/floculação/Sedimentação/Ozonização. 

.  

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Figura 60 - Eficiência de remoção de cor do processo de Eletrocoagulação 

floculação/Sedimentação/Ozonização.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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6. CONCLUSÕES 

 
No processo de avaliação do eletrodo, verificou-se que o aço inox apresentou 

percentuais de remoção de cor maiores do que o alumínio.  Para ambos os efluentes 

estudados, sintético e real, a remoção de cor pelo processo de eletrocoagulação/floculação 

para os dois tipos de eletrodos foi mais eficiente para o corante Reactive Red 198 comparado 

com o corante Reactive Orange 107.  

O delineamento fracionário proporcionou a observação dos fatores que 

influenciaram no processo de remoção de cor do efluente sintético pelo processo eletrolítico. 

Neste estudo foi constatado que o parâmetro temperatura influenciou significativamente no 

processo de descoloração do efluente sintético ao nível de 95%.  

O delineamento Box-Behnken mostrou ser uma ferramenta importante para 

avaliarmos o efeito dos fatores principais (pH, velocidade de agitação e frequência) e suas 

interações no processo de descoloração do efluente têxtil real. Esse estudo proporcionou o 

desenvolvimento de modelos matemáticos que poderão auxiliar na previsibilidade do 

processo de remoção de cor do efluente têxtil real, considerando o intervalo dos níveis 

estudados.  

Em relação à comparação entre o processo de corrente contínua versus a corrente 

direta pulsada verificou-se que o sistema CC/aço inox foi o mais eficiente em relação à 

remoção de cor dos corantes estudados quando comparados aos demais sistemas. Essa maior 

eficiência foi relacionada à maior densidade de corrente aplicada nos processos utilizando 

corrente contínua. Porém, sabe-se que densidades de correntes elevadas requerem maiores 

gastos com energia elétrica, o que acaba tornando o processo eletrolítico, em alguns casos, 

menos atrativo do ponto de vista econômico. Os processos eletrolíticos utilizando corrente 

contínua apresentaram consumos energéticos maiores que os da corrente direta pulsada. A 

utilização do processo eletrolítico com corrente direta pulsada proporcionou a redução dos 

custos energéticos, possibilitando a utilização da tecnologia na indústria têxtil. 

Segundo os resultados de caracterização dos resíduos do processo eletrolítico 

constatou-se principalmente a presença de matéria orgânica, cloreto de sódio e complexos ou 

hidróxidos metálicos. Devido a isso, esses resíduos têm grande potencialidade para serem 

utilizados em diversas finalidades, como: fabricação de catalisadores metálicos, combustível 

para caldeiras ou incineradores e como componente para manufatura de tijolos e de cimento. 

Os resultados adquiridos no estudo em escala piloto denotam que o processo de 

eletrocoagulação/floculação/sedimentação/ozonização apresenta elevado potencial para ser 
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aplicado na indústria têxtil, entretanto, mais experimentações devem ser realizadas com o 

intuito de propor com uma maior confiabilidade a ampliação do sistema desenvolvido neste 

trabalho para uma escala de tratamento industrial. 

 

7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 Avaliação do custo total do processo estudado na escala piloto. 

   

 Simulações de tingimentos utilizando efluentes tratados pelo processo de 

eletrocoagulação/ozonização. 

 

 Avaliação da qualidade do tingimento após o reuso dos efluentes tratados. 

 

 Desenvolvimento de uma unidade de tratamento piloto em modo contínuo. 

 

 Estudo do reaproveitamento dos resíduos gerados pelo processo de tratamento para 

fabricação de tijolos. 

 

 Desenvolvimento de um eletroflotador operando por corrente direta pulsada.  
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APÊNDICES 

Apêndice A – Cinética de remoção de cor do corante Reactive Orange 107 referente aos 

experimentos 01 a 06 do delineamento fracionário. 

  
 

 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Apêndice B – Cinética de remoção de cor do corante Reactive Orange 107 referente aos 

experimentos 07 a 12 do delineamento fracionário. 

  
 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Apêndice C – Cinética de remoção de cor do corante Reactive Orange 107 referente aos 

experimentos 13 a 18 do delineamento fracionário. 

  
 

 

 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Apêndice D – Cinética de remoção de cor do corante Reactive Orange 107 referente aos 

experimentos 19 e 20 do delineamento fracionário. 

  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Apêndice E – Cinética de remoção de cor do corante Reactive Red 198 referente aos 

experimentos 01 a 06 do delineamento fracionário. 

  
 

 

 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Apêndice F – Cinética de remoção de cor do corante Reactive Red 198 referente aos 

experimentos 07 a 12 do delineamento fracionário. 

  
 

 

 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Apêndice G – Cinética de remoção de cor do corante Reactive Red 198 referente aos 

experimentos 13 a 18 do delineamento fracionário. 

  
 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Apêndice H – Cinética de remoção de cor do corante Reactive Red 198 referente aos 

experimentos 19 e 20 do delineamento fracionário. 

  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Apêndice I – Cinética de remoção de cor do corante Reactive Orange 107 referente aos 

experimentos 01 a 06 do delineamento DDB. 

  
 

 

 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Apêndice J – Cinética de remoção de cor do corante Reactive Orange 107 referente aos 

experimentos 07 a 12 do delineamento DDB. 

  
 

 

 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Apêndice K – Cinética de remoção de cor do corante Reactive Orange 107 referente aos 

experimentos 13 a 16 do delineamento DDB. 

  
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Apêndice L – Cinética de remoção de cor do corante Reactive Red 198 referente aos 

experimentos 01 a 06 do delineamento DDB. 

  
 

 

 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Apêndice M – Cinética de remoção de cor do corante Reactive Orange 107 referente aos 

experimentos 07 a 12 do delineamento DDB. 

  
 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Apêndice N – Cinética de remoção de cor do corante Reactive Orange 107 referente aos 

experimentos 13 a 16 do delineamento DDB. 

  
 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Apêndice O - Parâmetros dos modelos de cinética de primeira e de segunda ordem de remoção de cor nos 

experimentos do delineamento fracionário. 

                                                  Reactive Orange 107                       Reactive Red 198 

Experimentos 
1

a
 ordem 2

a 
ordem 1

a
 ordem 2

a 
ordem 

k R² T1/2  k R² T1/2  k R² T1/2  k R² T1/2  

Exp.1  0,0490 0,9798 14,2569 0,0039 0,9407 13,3968 0,1270 0,9939 5,4964 0,0156 0,9403 3,6135 

Exp.2  0,0460 0,9790 15,1816 0,0037 0,9458 14,4483 0,1228 0,9957 5,6858 0,0150 0,9463 3,7702 

Exp.3   0,0621 0,9947 11,2321 0,0035 0,9721 9,6063 0,0953 0,9373 7,3237 0,0131 0,8585 5,5762 

Exp.4   0,0445 0,9536 15,6678 0,0037 0,9199 15,6412 0,0633 0,9079 11,0207 0,0060 0,8025 9,7987 

Exp.5   0,0629 0,9654 11,0982 0,0071 0,9159 9,7300 0,2206 0,9921 3,1645 0,0406 0,9891 1,6972 

Exp.6   0,0413 0,9972 16,9149 0,0036 0,9909 16,0855 0,1548 0,9749 4,5094 0,0271 0,9866 2,8351 

Exp.7   0,0690 0,9862 10,1219 0,0041 0,9419 8,4362 0,1129 0,9824 6,1798 0,0113 0,9017 4,2727 

Exp.8  0,0326 0,9903 21,4363 0,0015 0,9800 22,6250 0,0833 0,9700 8,3776 0,0074 0,8905 6,5688 

Exp.9   0,0630 0,9485 11,0744 0,0070 0,8876 9,8273 0,1151 0,9501 6,0639 0,0168 0,8595 4,2706 

Exp.10   0,0297 0,9917 23,4804 0,0014 0,9828 25,3433 0,0589 0,9501 11,8416 0,0046 0,8566 10,4874 

Exp.11   0,0422 0,9568 16,5598 0,0032 0,9162 16,5342 0,1093 0,9805 6,3851 0,0125 0,9075 4,5046 

Exp.12   0,0516 0,9494 13,5302 0,0054 0,9099 12,8715 0,1016 0,9666 6,8706 0,0143 0,8923 5,0402 

Exp.13   0,0221 0,9286 31,6104 0,0018 0,9062 37,3409 0,0710 0,9531 9,8283 0,0087 0,8657 8,2260 

Exp.14  0,0872 0,9829 8,0025 0,0058 0,9302 6,1529 0,1318 0,9802 5,2940 0,0124 0,9061 3,4551 

Exp.15   0,0859 0,9977 8,1228 0,0096 0,9646 6,0931 0,2357 0,9898 2,9617 0,0495 0,9942 1,5527 

Exp.16   0,0318 0,9951 21,9667 0,0015 0,9890 23,1507 0,0635 0,9562 10,9917 0,0048 0,8679 9,5049 

Exp.17 0,0211 0,9881 33,1382 0,0018 0,9778 38,1903 0,0825 0,9431 8,4644 0,0140 0,8746 6,7375 

Exp.18 0,0438 0,9818 15,9525 0,0023 0,9565 15,5101 0,0998 0,9883 6,9969 0,0090 0,9169 5,0526 

Exp.19 0,0410 0,9880 17,0389 0,0021 0,9680 16,8604 0,0733 0,9541 9,5213 0,0055 0,8564 7,8416 

Exp.20 0,0391 0,9460 17,8384 0,0029 0,9063 18,3063 0,1144 0,9837 6,1036 0,0134 0,9139 4,2216 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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 Apêndice P - Parâmetros dos modelos de cinética de primeira e de segunda ordem de remoção de cor 

nos experimentos do DBB. 

Experimentos 

Reactive Orange 107 Reactive Red 198 

1
a
 ordem 2

a
 ordem 1

a
 ordem 2

a
 ordem 

k R² T1/2  k R² T1/2  k R² T1/2  k R² T1/2  

Exp.1  0,0629 0,9976 11,0968 0,0041 0,9853 9,3485 0,1265 0,9975 5,5181 0,0100 0,9617 3,5983 

Exp.2  0,0732 0,9940 9,5330 0,0054 0,9871 7,5008 0,2027 0,9898 3,4436 0,0202 0,9802 1,9268 

Exp.3   0,0685 0,9967 10,1956 0,0046 0,9847 8,3530 0,1278 0,9954 5,4627 0,0101 0,9559 3,5622 

Exp.4   0,0812 0,9974 8,5977 0,0062 0,9874 6,4520 0,2352 0,9902 2,9683 0,0249 0,9933 1,5577 

Exp.5   0,0555 0,9799 12,5677 0,0039 0,9472 11,3582 0,1407 0,9985 4,9623 0,0136 0,9620 3,0821 

Exp.6   0,0662 0,9983 10,5489 0,0045 0,9928 8,5759 0,1801 0,9890 3,8762 0,0163 0,9836 2,2766 

Exp.7   0,0740 0,9982 9,4264 0,0047 0,9925 7,4245 0,0913 0,9790 7,6492 0,0073 0,9039 5,7654 

Exp.8  0,0597 0,9951 11,7005 0,0038 0,9759 10,1589 0,1289 0,9975 5,4149 0,0103 0,9666 3,4999 

Exp.9   0,0396 0,9678 17,6321 0,0025 0,9376 17,7234 0,0691 0,9654 10,1009 0,0050 0,8732 8,3720 

Exp.10   0,0560 0,9996 12,4563 0,0036 0,9879 10,8294 0,1279 0,9973 5,4584 0,0106 0,9664 3,5356 

Exp.11   0,0637 0,9985 10,9501 0,0043 0,9837 9,0698 0,1390 0,9968 5,0203 0,0118 0,9675 3,1678 

Exp.12   0,0533 0,9921 13,1013 0,0032 0,9732 11,9021 0,1043 0,9907 6,6901 0,0076 0,9218 4,7342 

Exp.13   0,0622 0,9887 11,2224 0,0039 0,9597 9,7036 0,1209 0,9922 5,7738 0,0094 0,9306 3,8326 

Exp.14  0,0611 0,9971 11,4177 0,0039 0,9772 9,7433 0,1323 0,9981 5,2742 0,0106 0,9629 3,3765 

Exp.15   0,0723 0,9961 9,6510 0,0051 0,9930 7,5384 0,2044 0,9868 3,4151 0,0192 0,9906 1,9243 

Exp.16   0,0651 0,9409 10,7190 0,0047 0,8818 9,3783 0,0903 0,9167 7,7270 0,0071 0,8027 5,9468 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Apêndice Q – Critério AIC (Corante Reactive Orange 107) 

 
Start:  AIC=68.82 

res ~ (x1 + x2 + x3)^2 + I(x1^2) + I(x2^2) + I(x3^2) 

 

               Df   Sum of Sq       RSS             AIC 

- I(x3^2)  1        0.410          338.58         66.835 

- I(x1^2)  1        4.389          342.56         67.022 

- x1:x2     1         7.129         345.29         67.149 

- I(x2^2)  1        24.206        362.37         67.921 

- x1:x3     1        30.030        368.20         68.176 

<none>                                  338.17         68.815 

- x2:x3    1         223.652       561.82         74.937 

 

Step:  AIC=66.83 

res ~ x1 + x2 + x3 + I(x1^2) + I(x2^2) + x1:x2 + x1:x3 + x2:x3 

 

               Df     Sum of Sq      RSS             AIC 

- I(x1^2)  1            4.389      342.96         65.041 

- x1:x2     1            7.129      345.70         65.168 

- I(x2^2)  1           24.206     362.78         65.939 

- x1:x3     1           30.030     368.61         66.194 

<none>                                 338.58         66.835 

- x2:x3    1          223.652     562.23         72.949 

 

Step:  AIC=65.04 

res ~ x1 + x2 + x3 + I(x2^2) + x1:x2 + x1:x3 + x2:x3 

 

              Df       Sum of Sq       RSS          AIC 

- x1:x2    1              7.129       350.09      63.370 

- I(x2^2) 1            24.206       367.17      64.132 

- x1:x3    1            30.030       373.00      64.384 

<none>                                   342.96      65.041 

- x2:x3    1          223.652       566.62      71.074 

 

Step:  AIC=63.37 

res ~ x1 + x2 + x3 + I(x2^2) + x1:x3 + x2:x3 

 

               Df       Sum of Sq       RSS         AIC 

- I(x2^2)  1            24.206       374.30     62.440 

- x1:x3     1            30.030       380.12     62.687 

<none>                                    350.09     63.370 

- x2:x3    1           223.652       573.75     69.274 

 

 

Step:  AIC=62.44 

res ~ x1 + x2 + x3 + x1:x3 + x2:x3 
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            Df    Sum of Sq        RSS         AIC 

- x1:x3  1         30.03          404.33     61.674 

<none>                               374.30     62.440 

- x2:x3  1        223.65         597.95     67.935 

 

Step:  AIC=61.67 

res ~ x1 + x2 + x3 + x2:x3 

 

            Df    Sum of Sq         RSS        AIC 

- x1       1         39.427         443.76     61.163 

<none>                                404.33     61.674 

- x2:x3  1        223.652        627.98     66.719 

 

Step:  AIC=61.16 

res ~ x2 + x3 + x2:x3 

 

            Df     Sum of Sq         RSS        AIC 

<none>                                 443.76     61.163 

- x2:x3  1         223.65          667.41     65.693 

 

Call: 

 aov.default (formula = res ~ x2 + x3 + x2:x3, data = plancoded) 

 

Terms:   

                              x2                 x3              x2:x3           Residuals 

Sum of Squares   14.7153      14.9878       223.6520        443.7576 

Deg. of Freedom      1                  1                  1                   12 

 

Residual standard error: 6.081102 

Estimated effects are balanced 

 

 

Apêndice R – Critério AIC (Corante Reactive Red 198) 

 

Start:  AIC=44.67 

res ~ (x1 + x2 + x3)^2 + I(x1^2) + I(x2^2) + I(x3^2) 

 

              Df       Sum of Sq      RSS       AIC 

- x1:x2    1            0.1722      74.962    42.710 

- x1:x3    1            0.2970      75.087    42.737 

- I(x3^2)  1           1.4400      76.230    42.979 

<none>                                  74.790    44.673 

- I(x2^2)  1          17.4724     92.262    46.033 

- I(x1^2)  1          19.1844     93.974    46.327 

- x2:x3     1          23.8632     98.653    47.104 

 

Step:  AIC=42.71 

res ~ x1 + x2 + x3 + I(x1^2) + I(x2^2) + I(x3^2) + x1:x3 + x2:x3 
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               Df        Sum of Sq      RSS      AIC 

- x1:x3     1             0.297       75.259    40.774 

- I(x3^2)  1             1.440       76.402    41.015 

<none>                                   74.962    42.710 

- I(x2^2)  1           17.472       92.434    44.063 

- I(x1^2)  1           19.184       94.146    44.356 

- x2:x3     1           23.863       98.825    45.132 

 

 

Step:  AIC=40.77 

res ~ x1 + x2 + x3 + I(x1^2) + I(x2^2) + I(x3^2) + x2:x3 

 

               Df      Sum of Sq     RSS          AIC 

- x1          1            0.312      75.571      38.840 

- I(x3^2)  1            1.440      76.699      39.077 

<none>                                 75.259      40.774 

- I(x2^2)  1           17.472     92.731      42.114 

- I(x1^2)  1           19.184     94.443      42.407 

- x2:x3     1           23.863     99.122      43.180 

 

 

Step:  AIC=38.84 

res ~ x2 + x3 + I(x1^2) + I(x2^2) + I(x3^2) + x2:x3 

 

              Df         Sum of Sq       RSS        AIC 

- I(x3^2)  1             1.440         77.011     37.142 

<none>                                     75.571     38.840 

- I(x2^2)  1             17.472       93.043     40.168 

- I(x1^2)  1             19.184       94.755     40.459 

- x2:x3     1             23.863       99.434     41.231 

 

 

Step:  AIC=37.14 

res ~ x2 + x3 + I(x1^2) + I(x2^2) + x2:x3 

 

              Df       Sum of Sq           RSS            AIC 

<none>                                        77.011        37.142 

- I(x2^2)  1           17.472             94.483       38.413 

- I(x1^2)  1           19.184             96.195       38.701 

- x2:x3     1           23.863            100.874      39.461 

 

Call: 

   aov.default(formula = res ~ x2 + x3 + I(x1^2) + I(x2^2) + x2:x3,  

    data = plancoded) 

 

Terms: 

                                 x2             x3           I(x1^2)          I(x2^2)      x2:x3       Residuals 

Sum of Squares   2.04020     25.34720     19.18440    17.47240   23.86323   77.01107 
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Deg. of Freedom        1                 1                   1                 1               1             10 

 

Residual standard error: 2.775087 

Estimated effects may be unbalanced
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Apêndice S - Superfície de resposta e de contorno (frequência X agitação) para a remoção de 

cor dos corantes Reactive Orange 107 (A1 e A2) e Reactive Red 198 (B1 e B2). 

(A1)

  

(A2) 

 

(B1) 

 

(B2) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Apêndice T - Superfície de resposta e de contorno (frequência X pH) para a remoção de cor 

dos corantes Reactive Orange 107 (A1 e A2) e Reactive Red 198 (B1 e B2). 

 (A1) 

 

(A2) 

 
 

(B1) 

 

(B2) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 
 


